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3.2.7 FAUNA

3.2.7.1 Mastofauna

Poucos trabalhos sobre a mastofauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foram 
realizados. O mais completo, que inclui pequenos, médios e grandes mamíferos, é o 
diagnóstico ambiental realizado para o Plano de Manejo do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros (PANTOJA coord, 1998). No entanto, vale salientar que se trata de um 
estudo ainda incipiente, e novas investigações no campo devem ser realizadas como forma 
de complementar as informações disponíveis. Recentemente foram realizados outros 
estudos na área do entorno do Parque como: os planos de manejos das RPPN´s Vale das 
Araras, Varanda da Serra e Soluar, em Cavalcante; Mata Funda em Alto Paraiso de Goiás; 
o da Cachoeira das Pedras Bonitas, em Colinas do Sul e Parque da Capetinga, em São 
João D´Áliança (FUNATURA, 1999a; FUNATURA, 1999b) e outros trabalhos realizados no 
próprio PNCV e em Teresina de Goiás (BONVICINO, LEMOS et al. 2005; WEKSLER & 
BONVICINO 2005).

Com a compilação dos levantamentos desses estudos, foi constatada a presença de 118 
espécies de mamíferos no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e nas áreas do 
entorno (anexo 21), sendo 80 espécies de pequenos mamíferos (42 morcegos, 24 roedores 
e 14 marsupiais), e 38 médios e grandes mamíferos. Desse total de espécies, 9 são 
endêmicas para o Cerrado.

O número de 118 espécies da mastofauna é bastante representativo para o bioma Cerrado, 
representando cerca de 60% da mastofauna, evidenciando a importância dessa área para a 
comunidade de mamíferos do Cerrado.

Observa-se que na região, especificamente, na cabeceira do ribeirão Fiandeiras, existe uma 
influência significativa do bioma amazônico e do bioma da Mata Atlântica confirmada pela 
presença das espécies a seguir: Marmosops parvidens - Cuíca-camundongo, Marmosa 
murina - Cuíca-camundongo, Gracilinanus sp - Catita, Monodelphis domestica - Catita, 
Oxymycterus robertii - rato-porco, Oryzomys sp  - rato-do-mato (PANTOJA coord, 1998).

Em estudo realizado no Parque Nacional, Bonvicino et al. (2005), coletaram 227 
espécimens, representando seis espécies de marsupiais e 13 roedores. A partir desse 
material, foram descritas duas espécies novas de roedores, Oligoryzomys moojeni e O. 
rupestris, sendo que os holótipos de ambas são da Chapada dos Veadeiros, e a segunda 
espécie é endêmica de campos rupestres (BONVICINO et al. (2005b). Pode-se perceber a 
importância do PNCV para a conservação de ambientes como os campos rupestres, já que 
apresenta uma grande quantidade de espécies endêmicas e possivelmente outras espécies 
desconhecidas da ciência.

De acordo com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) para a rodovia GO-239, trecho de 
entrocamento da GO-118/BR-010 com a GO-132, que se localiza no entorno da Chapada 
dos Veadeiros, foram encontradas as três espécies de morcegos hematófagos conhecidas 
no Brasil (Desmodus rotundus, Diphylla ecaudata e Diemus youngii), os quais são 
favorecidos pelo ambientes serrano que lhes propicia habitats satisfatórios. Além dos 
quirópteros, os roedores apresentam alta freqüência na região, destacando a Hydrochoerus 
hydrochaeris (capivara), o Kerodon rupestris (mocó), o Proechimys sp. (sauiá), o Cavia sp 
(preá), o Agout paca (paca) e o Dasyprocta aguti (cutia), dentre outros. E ainda se pode 
encontrar o único leporídeo autóctone do Brasil, Sylvilagus brasiliensis (tapiti) (EIA, 1998).

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural no entorno da Chapada dos Veadeiros são 
de extrema importância para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, pois além de 
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conservar a beleza cênica do local, abriga espécies da fauna silvestres ameaçadas de 
extinção, como o gato-do-mato (Leopardus tigrinus), a Jaguatirica (Leopardus pardalis), o 
lobo-guará (Chrysocyon brachyurusi), o veado-campeiro (Ozotocerus bezoarticus) e além de 
espécies raras como: o tamanduá-mirim (Tamandua tetradctyla), o bugio (Alouatta caraya), 
o veado-catingueiro (Mazana gouazoupira), o veado-mateiro (Mazama americana) e a anta 
(Tapirus terrestris). Essas áreas no entorno do Parque aumentam o número de espécie que 
estarão protegidas além de facilitar o fluxo de espécies entre as áreas. 

No Cerrado existem 20 espécies endêmicas, cerca de 9,3% do total de espécies existentes 
no bioma (MARINHO-FILHO, et al., 2002; BONVICINO et al., 2005b). No PNCV foi 
registrada a presença de 11 espécies. Lonchophylla dekeyseri (Morcego-beija-flor), 
Monodelphis rubida (Catita), Monodelphis Kunzi (Catita-terrestre-marrom), Calomys tener
(rato), Oryzomys lamia (rato-do-mato), Oxymycterus delator (rato-porco), Oxymycterus 
roberti (rato-de-espinho), Psudoryzomys simplex (rato-do-mato), Lycalopex vetulus
(raposinha-do-campo), Oligoryzomys moojeni e O. rupestris.

Nesse levantamento bibliográfico feito para a região do Parque e entorno, 12 espécies estão 
em algum nível de ameaça de extinção, de acordo com a lista de espécies ameaçadas do 
Ibama (2003). Para as espécies ameaçadas na área do Parque existe o Lonchophylla 
dekeyseri (morcego-beija-flor), Monodelphis rubida (catita), Myrmecophaga tridactila
(tamanduá-bandeira), Blastocerus dichotomus (cervo-do-pantanal), Chrysocyon brachyurus
(lobo-guará), Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus (gato-do-mato-pequeno), 
Oncifelis colocolo (gato-palheiro), Panthera onça (onça-pintada), Pteronura brasiliensis
(ariranha), Puma concolor (onça-pada) Speothos venaticus (cachorro-do-mato-vinagre). 
Dessas espécies com risco de extinção, a única que é endêmica para o bioma Cerrado é o 
Lonchophyla dekeyseri (morcego-beija-flor). E de acordo com a lista da IUCN, duas 
espécies com provável ocorrência na área do Parque, estão criticamente em perigo de 
extinção, Leopardus pardalis (jaguatirica) e a Panthera onça (onça-pintada).

Apesar do plano de manejo elaborado em 1998 afirmar que espécies como o cachorro-do-
mato-vinagre, a ariranha e o cervo-do-pantanal provavelmente estão extintos, isso não deve 
ser verdadeiro. Não existe nenhum registro do cervo-do-pantanal para a Chapada dos 
Veadeiros, porém em levantamentos feitos em regiões próximas, como na região do alto rio 
Tocantins, a espécie foi registrada. Trata-se de um animal que habita grandes áreas 
alagáveis, e por isso, não deve ser fácil encontrar o cervo no Parque, por se tratar de região 
de altitude. No entanto, esforços de campo devem ser feitos para tentar localizar alguma 
área propícia à presença da espécie. Se o animal não for registrado, provavelmente é 
porque ele nunca habitou a região, e não por ter sido extinto no Parque.

Com relação à ariranha e ao cachorro-vinagre, é pouco provável que essas duas espécies 
estejam extintas no PNCV, já que ambos vêm sendo registrados em vários levantamentos 
de campo em áreas vizinhas, inclusive em áreas com alto grau de degradação ambiental, 
como no DF e em regiões de construção de hidroelétricas no rio Tocantins (PRADA, dados 
não publicados). Esses animais são bastante discretos, sendo difícil a sua visualização e, 
portanto, registros de sua presença são difíceis. Um método eficiente para o registro 
confiável de espécies de médio e grande porte de mamíferos é o rastreamento de sinais 
(DZIECIOLOWSKI, GOSZCZYNSKI et al. 1995; PRADA & MARINHO-FILHO 2001). A 
listagem de médios e grandes mamíferos do PNCV poderia ser incrementada com 
inventários dessa natureza, já que não existe nenhum trabalho com rastros e sinais 
disponível para a região.

A partir de novos inventários de fauna nas áreas do entorno do Parque (FUNATURA, 1999a; 
FUNATURA, 1999b; AER, 2005r; AER, 2005s; AER, 2005t; AER, 2005u e AER, 2005v) foi 
possível o acréscimo de mais 21 espécies, sendo 3 espécies endêmicas: Lanchophylla 
dekeyseri, Monodelphis Kunzi e o Calomys tener. Com esses novos levantamentos na área 
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do Parque e no entorno, a mastofauna da região passou a representar cerca de 60% do 
total de espécies conhecidas para o bioma Cerrado (Tabela 3.2).

Tabela 3.2. Lista de espécies acrescentadas nessa revisão do plano de manejo

Táxon
RPPN Vale das 

Araras, Varanda da 
Serra e Soluar

RPPN Cachoeira 
da Pedra Bonita

Levantamento 
PNCV (Bonvicino, 

2002)

EIA GO118/BR-
010 com a GO-

132.
QUIROPTERA
Diaemus youngii X
Diphylla ecaudata X
Lonchophylla dekeyseri X
Micronycteris sp. X
Molossus sp. X

DIDELPHIMORPHA
Monodelphis unistriata X
Monodelphis Kunzi X

RODENTIA
Calomys callosus X
Calomys tener X
Coendou prehensilis X X
Hydrochaeris hydrochaeris X X
Oecomys concolor X
Orysomys concolor X
Rhipidomys mastacalis X X

ARTIODACTYLA
Blastocerus dichotomus*
Tayassu pecari*
Tayassu tajacu*

CARNIVORA
Herpailurus yagouaroundi X X
Leopardus pardalis X
Leopardus tigrinus X
Lontra longicaudis X X

* Espécies de prováveis ocorrências na área do Parque ou do entorno.

3.2.7.2 Avifauna

As aves, por diversos aspectos, representam um importante grupo para serem usadas como 
indicadores da qualidade ambiental, e mostram um valor muito importante nas ações de 
conservação e nas atividades turísticas ordenadas no PNCV, especialmente, pelo Parque 
apresentar diversas espécies de aves aquáticas, de florestas, de ambientes abertos como 
campos sujos e limpos.

Das 837 espécies que podem ser encontradas no Cerrado cerca de 36% são registradas no 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e arredores até o ano de 1997 (SILVA, 1995b; 
BAGNO, 1997; ANTAS, 1995 cit. PANTOJA coord, 1998).

Foram realizadas atividades de campo entre maio de 1996 e fevereiro de 1997, que levaram 
a um inventário contendo 295 espécies, copilando também informações da literatura 
(TRAYLOR, 1950; STANGER, 1961; SILVA,1989; YAMASHITA e VALLE, 1990 cit. 
PANTOJA coord, 1998). Com o Plano de Ação Emergencial do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, elaborado em 1995, adicionam-se mais 12 espécies à listagem, 
totalizando 307 espécies. Mais tarde, entre 2001 e 2002, estudos realizados com o intuito de 
observar a composição da avifauna do Parque, veio a acrescentar mais 5 novos registros de 
espécies com ocorrência para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (anexo 22), 
totalizando assim 312 distribuídas em 49 famílias (OLIVEIRA et al., 2003).
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No ano de 2004 a FUNATURA realizou levantamentos da avifauna em uma série de 
Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) no entorno do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros A partir destes inventários foi possível o acréscimo de mais 77 
espécies, totalizando assim 59 famílias distribuídas em 389 espécies com provável 
ocorrência para o Parque, sendo que 14 espécies são endêmicas (FUNATURA, 1999a; 
FUNATURA, 1999b; FUNATURA, 2005c; FUNATURA, 2005d; FUNATURA, 2005e). O 
anexo 23 mostra as novas espécies que foram encontradas na região do entorno do Parque. 
Com esses novos levantamentos na área do Parque Nacional e no entorno, evidencia-se a 
importância da área para a comunidade de avifauna do Cerrado, pois a mesma representa 
cerca de 46% do total de espécies conhecidas para o bioma.

Quando comparada com outras áreas do Cerrado a alta diversidade do PNCV fica ainda 
mais clara: o Parque Nacional de Emas – 400 spp (IBAMA, 2004); da Chapada Diamantina 
– 324 spp (PARRINI et al., 1999); Grandes Sertão Veredas – 234 spp (IBAMA, 2002 cit. 
IBAMA, 2004) e do Araguaia – 214 spp (IBAMA, 2001 cit. IBAMA 2004).

Quanto a avifauna, a região estudada inclui-se na área de endemismos “Campo Cerrado 
Center”, de Cracraft (1985). Essa mesma área de endemismo foi tratada por Ridgely e 
Tudor (1989) como “Cerrado”, sendo um dos centros de endemismos sul-americanos das 
terras baixas.

Para o Cerrado, ocorrem 30 aves endêmicas, cerca de 3,8%. Esse nível de endemismo é 
considerado baixo. Para a Chapada dos Veadeiros, foram registradas 14 espécies 
endêmicas: Nothura minor - codorna, Taoniscus nanus - Carapé, Amazona xanthops -
papagaio-galego, Melanopareia torquata - mineirinho, Herpsilochmus longirostris -
chorozinho-bicudo, Geobates poecilopterus - Andarilho, Hylocryptus rectirostris -
Barraqueiro, Antilophia galeata - Soldadinho, Cyanocorax cristatellus - Gralha, Neothraupis 
fasciata - Tié-do-cerrado, Poospiza cinerea - capacetinho-cinza, Saltator atricollis -
Batuqueiro, Porphyrospiza caerulescens - Azulão-do-cerrado e Charitospiza eucosma –
Mineirinho. Dentre essas espécies, 8 estão ameaçadas de extinção 

A seguir, são apresentadas breves descrições das espécies endêmicas do PNCV.

 Nothura minor (codorna), ave endêmica do Cerrado especialista em área de 
campo sujo e campo limpo é incapaz de se adaptar em áreas modificadas pelo homem. 
Aparentemente ela tem preferência por áreas que têm cobertura contínua de capim alto, 
onde praticamente é impossível vê-las. A reprodução se dá normalmente durante a estação 
chuvosa, de outubro a fevereiro. Foi observado que a espécie é presa da coruja buraqueira, 
Speotyto cunicularia (TEIXEIRA & NEGRET 1984, cit. site USP, 2004a). Esta ave corre risco 
de extinção e está caracterizada como vulnerável. Sua principal ameaça que essa ave sofre 
é com a perda do habitat.

 Taoniscus nanus (carapé), a menor espécie de tinamídeo brasileiro e um dos 
menos conhecidos. Possui uma distribuição bastante restrita, pois tudo indica tratar-se de 
uma espécie especialista de campo sujo. Sua principal ameaça é a destruição dos habitats
em função basicamente da expansão das áreas de agricultura. Estas aves são também 
prejudicadas por queimadas extensivas, quando podem também ser predadas por 
falconiformes ao fugirem do fogo. Está classificada como vulnerável, em relação ao nível de 
ameaça (USP, 2004b).

 Amazona xanthops (papagaio-galego), espécie endêmica do Cerrado, 
normalmente é encontrado em áreas de Cerrado sensu stricto e de Campo sujo. É uma 
espécie bastante tímida e que não aprende a falar como o papagaio verdadeiro. Pouco 
acostumado ao cativeiro tem assim dificultada a sua reprodução.



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 3 – Análise da UC

263

 Melanopareia torquata (mineirinho), única ave da área da família 
Rhinocrytidae, vive em Campos cerrados, Cerrado sujo e Savanas ricas em cupinzeiro. 

 Herpsilochmus longirostris (chorozinho-bicudo), ave da família Formicaridae, 
vivem em habitats florestais como Matas de Galerias e Matas Ciliares. Encontradas em
manchas de Cerrado no Piauí, Goiás, Mato Grosso até ao sul do estado de São Paulo.

 Geobates poecilopterus (andarilho), ave endêmica do bioma Cerrado da 
família Furnariidae, está classificada como vulnerável em relação ao perigo de extinção. 
Pode ser encontrada em manchas de Cerrado na Bahia, Distrito Federal, Goiás, Minas 
Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e São Paulo. Ocupa áreas de Cerrado sensu 
stricto e Campo sujo.  

 Hylocryptus rectirostris (barraqueiro), essa ave também é da família 
Furnariidae e é encontrada no bioma Cerrado em áreas florestais como Matas de Galeria e 
Matas Ciliares.

 Antilophia galeata (soldadinho), ave da família Pipridae exclusiva do Cerrado, 
típica de Matas de Galeria e Matas Ciliares. É solitária, visualmente inconspícua, mas com 
vocalização muito forte e marcante. Frugívora por natureza, apenas raramente alimenta-se 
de insetos.

 Cyanocorax cristatellus (gralha), ave da família Corvidae. Ave generalista de 
habitat que ocupa Matas de Galerias, Cerrados e Campos sujos, possui uma ampla dieta 
onívora e vive em bandos sendo eles arborícolas.

 Neothraupis fasciata (Tié-do-cerrado), faz parte da subfamília Thraupinae, 
habitam de Cerrado sensu sticto a capões e voam associados aos bandos mistos, tendo 
hábito alimentar onívoro.

 Poospiza cinerea (capacetinho-cinza), ave da família Emberezidae que habita 
as áreas de Mata Decídua, savânicas e o brejo. A principal atividade impactante sobre esta 
espécie é a substituição das áreas arborizadas pelas áreas de pastagem.

 Porphyrospiza caerulescens (azulão-do-cerrado), ave da subfamília 
Cardinalinae, ocupam áreas de Cerrado, onde a vegetação é composta por estrato 
herbáceo, com arbustos e árvores, sem formar dossel.

 Saltator atricollis (batuqueiro), ave da subfamília Cardinalinae, ave campestre 
inconfundível pela máscara e pelo pescoço anterior negro e bico laranja-avermelhado. 
Habita o Cerrado e as paisagens abertas correspondentes, descendo no solo e em estradas 
para se alimentar. 

A ocorrência de um número considerável de espécies endêmicas para o Cerrado (cerca de 
56% do total de endemismo para o bioma) e de espécies ameaçadas, revela a importância 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para a conservação da biodiversidade 
global, haja vista que servem como indicadores de ambientes com necessidade de 
proteção.

Nos novos levantamentos da avifauna para a região do entorno do PNCV, não houve 
nenhum novo registro de ave com perigo de extinção. De acordo com a Instrução Normativa 
nº 3 de 27 de maio de 2003, do Ministério do Meio Ambiente, que lista as espécies 
brasileiras ameaçadas de extinção, pode-se encontrar no Parque ou no seu entorno a 
Nothura minor (codorna), Taoniscus nanus (carapé), Mergus octosetaceus (pato-
mergulhão), Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), Geobates poecilopterus
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(andarilho), Alectrutus tricolor (Galito), Tigrisoma fasciatum (socó-jararaca), o Coryphaspiza 
melanotis (socó-boi-escuro).

Vale destacar o emblemático Pato Mergulhão, uma das espécies mais raras e ameaçadas 
de extinção em toda região neotropical. O Mergulhão é o único representante do gênero 
desse grupo de patos no hemisfério sul. As principais áreas de ocorrência do Pato 
Mergulhão no Brasil estão localizadas na Serra da Canastra em Minas Gerais, no Rio do 
Sono no estado de Tocantins e na região da Chapada Veadeiros. Foi registrada a presença 
da espécie na RPPN Campo Alegre, ao sul do Parque, no rio dos Couros. Ele habita rios, 
riachos e ribeirões de água limpa e corrente, margeados de florestas e matas ciliares 
conservadas, mergulha intensamente nas corredeiras, sendo uma das poucas espécies de 
aves brasileiras adaptadas a rios montanhosos.

Collar et al (1992, 1994) também mencionam espécies presumivelmente ameaçadas ou 
prestes a serem consideradas em extinção, representadas na região por: Rhea americana 
(Ema), Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), Micropygia schomburgkii (maxalalagá), 
Philydor dimidiatus (limpa-folha-ferrugem), Hylocryptus rectirostris (barranqueiro), 
Cypsnagra hirudinaceae (bandoleta), Neothraupis fasciata (tié-do-cerrado) e Porphyrospiza
caerulescens (azulão-do-cerrado).

A ocorrência de um número considerável de espécies endêmicas para o Cerrado (cerca de 
56% do total de endemismo para o bioma) e de espécies ameaçadas, revela a importância 
do PNCV para a conservação da biodiversidade global, haja visto que servem como 
indicadores de ambientes com necessidade de proteção ( OLIVEIRA, KANEGAE et al. 
2003).

3.2.7.3 Herpetofauna

Para a caracterização da herpetofauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
utilizaram-se dados de outros levantamentos realizados na unidade e nos municípios 
vizinhos. Além do levantamento realizado durante o plano de manejo de 1998, informações 
de todos os municípios vizinhos (São Jorge, Alto Paraíso de Goiás, São João da Aliança, 
Água Fria de Goiás, Alvorada do Norte, Cavalcante, Colinas do Sul, Flores de Goiás, 
Jaciara, Posse, São Domingos, Sítio da Badia e Teresina de Goiás) foram adquiridas do 
banco de dados da Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília.

A lista completa da Herpetofauna para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e seu 
entorno possui 140 espécies, sendo 57 anfíbios distribuídos nas famílias Bufonidae (5), 
Dendrobatidae (1), Hylidae (23), Leptodactylidae (24), Microhylidae (3) e Pseudidae (1) 
(Anexo 24). Existem ainda registros de 32 espécies de lagartos distribuídas nas famílias 
Anguidae (1), Gekkonidae (5), Gymnophtalmidae (5), Iguanidae (1), Polichrotidae (3), 
Scincidae (5), Teiidae (6), Tropiduridae (6), duas espécies de anfisbena: Amphisbaena 
mensae e A. vermicularis, 44 espécies de serpentes distribuídas nas famílias Annilidae (1) 
Anomalepididae (1), Boidae (2), Colubridae (35) e Viperidae (5) quatro espécies de 
quelônios das famílias Chelidae (Phrynops geoffroanus e P. vanderhaegei), Kinosternidae 
(Kinosternon scorpioides) e Testudinidae (Geochelone carbonaria) e apenas um jacaré, o do 
papo-amarelo (Caiman latirostris), da família Alligatoridae.

Comparando a riqueza da herpetofauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 
com a riqueza total do Cerrado, observamos que a Chapada dos Veadeiros é muito 
representativa do bioma, já que apresenta 47,6% de todas as espécies do Cerrado, 47% 
das espécies de anfíbios, 68% das espécies de lagartos, 41,5% das espécies de serpentes 
e 23% das espécies de anfisbenas, jacarés e tartarugas. Vale ressaltar que essa 
porcentagem ainda pode aumentar para as serpentes, já que nesse grupo, quanto maior o 
tempo de amostragem, maior o número de espécies registradas e também em anfisbenas, 
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pois se trata de um grupo de répteis difíceis de serem amostrados, devido ao seu hábito 
fossório.

Apesar do bioma Cerrado ser considerado como um dos 25 hotspots do mundo, exatamente 
pela riqueza da sua biodiversidade e pelo alto grau de ameaça que sofre, a lista oficial de 
animais ameaçados de extinção não inclui nenhuma espécie de anfíbios ou de répteis do 
Cerrado. No entanto, várias espécies podem ser consideradas em vias de se tornarem 
ameaçadas, como por exemplo, as espécies endêmicas. Podemos citar as espécies de 
anfisbenas, os lagartos do gênero Tupinambis (incluídos no apêndice II da CITES, devido à 
exploração comercial), as pererecas Hyla ericae, H. goyana, H. pseudopseudis, 
Phyllomedus oreades, além de espécies ainda não identificadas ou não descritas. Entre as 
espécies de Tupinambis, destacamos a presença de duas espécies endêmicas do Cerrado: 
T. duseni e T. quadrilineatus, sendo que a primeira aparentemente é endêmica de regiões 
mais altas do Cerrado e parece ter uma relação direta com extensas áreas de campo 
(PÉRES, 2003).

Vale a pena ressaltar a grande quantidade de espécies encontradas no Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, ainda não identificadas por especialistas em herpetofauna. No 
total, são doze espécies, sendo cinco anfíbios (Hyla, Scinax, Adenomera, Proceratophrys e 
Pseudopaludicola), cinco lagartos (Mabuya, Cnemidophorus, Enyalius e dois Tropidurus) e 
duas serpentes (Liotyphlops e Pseudoboa). Dentre essas espécies, existem grandes 
chances de se encontrarem espécies ainda não descritas. Recentemente, várias espécies 
da herpetofauna vêm sendo descritas, inclusive uma que ocorre no PNCV foi descrita 
recentemente: Phyllomedusa oreades (Brandão, 2002). Comparações entre exemplares 
depositados nas principais coleções científicas do Brasil devem ajudar a identificar essas 
espécies, e a descobrir novas espécies para o PNCV e para o Cerrado.

Anfíbios

São escassos os estudos que tratem de temas, como a sazonalidade ou a biologia 
reprodutiva, da comunidade de anfíbios do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e a 
região do entorno. Os trabalhos publicados, ou abordam, superficialmente, questões de 
distribuição biogeográfica ou são estudos de relações ecológicas e biológicas, com maior 
profundidade apenas para poucas espécies.  Diante da pouca informação disponível e da 
extensão territorial do Cerrado, existe uma carência de estudos de comunidades de répteis 
e anfíbios nestas formações vegetais.

Algumas espécies de anfíbios descritos como endêmicos do Cerrado foram observados pela 
primeira vez na região da Chapada dos Veadeiros. Citamos como exemplos: Proceratophrys 
goyana (sapo-de-chifre), com distribuição conhecida apenas para a localidade-tipo (Frost, 
1985); Hyla pseudopseudis (perereca), com distribuição nas formações serranas do Planalto 
Central Goiano, no Tocantins e Distrito Federal (POMBAL & CARAMASCHI, 1996); e 
Odontophrynus salvatori (CARAMASCHI, 1996), conhecida apenas na localidade-tipo.

Das 36 espécies listadas de anfíbios para o Distrito Federal (Departamento de Zoologia 
UnB, 2004), 10 espécies são exclusivamente de Mata de Galeria, três espécies só foram 
registradas em Campo Úmido e apenas uma foi considerada exclusiva de Cerrado denso ou 
aberto sobre latossolo. Esses registros sugerem a forte dependência da anurofauna aos 
habitas úmidos. Esses dados, quando comparados à lista de anfíbios do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, e ainda, devido à semelhança encontrada entre o Cerrado do DF e 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, reforçam a idéia geral de que os anfíbios 
dessa UC dependem da conservação de habitats úmidos.

Dentre as espécies de anfibios, destacam-se com o maior número de espécies as famílias 
Leptodactylidae e Hylidae, com 15 e 13 espécies respectivamente. As outras famílias 
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encontradas na UC foram Bufonidae (4 espécies), Dendrobatidae e Microhylidae (2 
espécies, cada), e ainda, uma espécie da família Caecilidae. Desse total de 38 espécies, 9 
são endêmicas do Cerrado, cerca de 25% (COLLI, et al. 2002). Comparando com áreas de 
Cerrado, a Estação Ecológica Águas Emendadas, Distrito Federal, tem um total de 27 
espécies de anfíbios (BRANDÃO E ARAÚJO, 1998; BRANDÃO et al., 1998) Várias espécies 
que ocorrem na Chapada dos Veadeiros, também ocorrem em Águas Emendadas, além de 
outras espécies não encontradas anteriormente na área do Parque Nacional. No Parque 
Nacional de Emas também são registradas 27 espécies (IBAMA, 2004). Com a comparação 
dessas áreas de Cerrado, podemos ver a importância do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros para a comunidade de anfíbios do Cerrado.

O bioma Cerrado é uma formação vegetal muito rica em espécies de anfíbios. Em 
localidades com vegetação aberta, como o Chaco paraguaio, podemos encontrar entre 22 a 
29 espécies e nos Llanos venezuelanos, também em fitofisionomias abertas, pode-se 
registrar entre 16 a 26 espécies (DUELLMAN, 1988 cit. COLLI. et al, 2002).

A maior parte das espécies de anfíbios com ocorrência no PNCV utiliza ambientes úmidos, 
como campos úmidos, matas de galeria, veredas, campos de murundu e vegetação de 
borda de lagos e lagoas (PANTOJA coord, 1998). Para esse grupo animal, habitats com 
grande quantidade de água disponível são fundamentais para viabilizar a reprodução 
(POUGH, 1998) e para a manutenção das populações adultas, na medida em que, para a 
maioria das espécies, a perda de água pela pele é constante (DUELLMAN & TRUEB, 1993, 
cit. COLLI et al., 2002). No entanto, outras espécies, como Odontophrynus salvatori - sapo-
fusquinha, utilizam preferencialmente habitats rupestres (PANTOJA coord, 1998).

Os anfíbios configuram-se como bons indicadores do nível de impacto exercido em um 
habitat. A presença de grandes populações ou a ausência de algumas espécies pode 
revelar a influência de atividades humanas sobre uma paisagem. Isso se deve 
principalmente ao fato de que ao longo de seus ciclos de vida, a reprodução e o 
desenvolvimento das fases iniciais dos anfíbios dependem de ambientes com água livre 
disponível, e ainda, os adultos dependem da qualidade geral do habitat para a obtenção de 
recursos alimentares e abrigo (VITT et al., 1990. cit. COLLI et al., 2002)

Répteis

Para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, são conhecidas 27 espécies de 
lagartos que ocorrem ou provavelmente ocorrem na área (FUNATURA, 1999a; FUNATURA, 
1999b; FUNATURA, 2005b; FUNATURA, 2005c; FUNATURA, 2005d; FUNATURA, 2005e), 
cerca de 57% da herpetofauna conhecida do Cerrado e desse total 6 espécies são 
endêmicas. Para as serpentes, são conhecidas na região do Parque e entorno cerca de 41 
espécies de serpentes, sendo que não foi registrada nenhuma espécie endêmica para 
região. Para esse levantamento foram utilizadas informações levantadas na Coleção 
Herpetológica da UnB, e nos resultados de estudos anteriores na área do entorno do Parque 
(anexo 25)

Ao contrário dos anfíbios, os répteis (principalmente os lagartos) não dependem de habitats
com grande quantidade de água livre disponível. Suas estruturas anatômicas e fisiológicas 
lhes permitem explorar ambientes mais abertos e secos, como o Cerrado senso stricto do 
topo de Chapadas, Cerrados sobre rocha, Cerradão ou Matas secas (ARAÚJO et al., 1996 
cit. COLLI, et al., 2002).

Assim como para os anfíbios, existem poucas informações sobre a comunidade de répteis 
do PNCV. No entanto, estão registradas a ocorrência de 26 espécies nativas de lagartos e 
uma espécie invasora, Hemidactylus mabouia - lagartixa-branca-de-parede, que se limita à 
construções e madeira em decomposição ao redor de ocupações humanas. Se comparada 
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com o número de répteis do Parque Nacional de Emas, o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros possui uma diversidade um pouco menor, pois em Emas é registrado um número 
de 88 répteis (IBAMA, 2004) e na Chapada dos Veadeiros são registradas 68 espécies. A 
importância dessa área para a comunidade de répteis fica mais evidente quando 
comparamos com o número total de lagartos e serpentes registrados para o Cerrado, cerca 
de 57% e 38% respectivamente. 

Como fora citado acima, há registros de ocorrência de 6 espécies endêmicas de lagartos no 
Parque em um total de 12 espécies típicas para o Cerrado, entre essas espécies estão 
Hoplocercus spinosus - calango-roseta, Norops meridionalis, Tropidurus oreadicus -
calango, Tropidurus itambere - calango, Bachia bresslaui e Micrablepharus atticolus -
lagartinho. Para serpentes, foram registradas a Boa constrictor - jibóia, Corallus hortulanus e 
a Epicrates cenchria - jibóia-arco-iris. 

Levantamentos da herpetofauna em áreas de RPPN nas regiões adjacentes do Parque, 14 
espécies de lagartos estão sendo incluídas neste estudo (FUNATURA, 1999a; FUNATURA, 
1999b; FUNATURA, 2005a), algumas coletadas na área como: Tropidurus torquatus, 
Hemidactylus mabouia, Colobosaura modesta, MIcrablepharus atticolus, Tupinambis 
merianae, Mabouya dorsivittata e M. nigroponctata; outras espécies como o Hoplocercus 
spinosus, Iguana iguana, Norops meridionalis, Norops nitens, Enyalius bilineatus, 
Pantodactylus schreibersii e Tupinambis longilineus, aparecem na listagem de espécie com 
provável ocorrência na área.

No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, foi registrada apenas uma espécie de 
tartaruga, Phtynops vanderhaegei, observada em meandros do rio dos Couros e conhecida 
por sua ocorrência no atrativo dentro do Parque, denominado Rodoviarinha. Por outra parte, 
uma espécie de pequeno porte Paleosuchus trigonatus - jacaré-coroa foi encontrada no 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, esta espécie ocorre em córregos e riachos no 
Norte e Centro da América do Sul, associado predominantemente aos rios que formam a 
Bacia Amazônica. Está listada no apêndice II da CITES e apesar de não constar na lista de 
espécies ameaçadas da IUCN, é sensível à destruição de habitats e à caça para a 
subsistência, comum ao longo de sua distribuição.

3.2.7.4 Entomofauna

Existem poucos estudos disponíveis na literatura a respeito da entomofauna do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros. A primeira expedição que contou com a participação 
de um entomólogo foi a “Expedição Machris”, que coletou 8.100 exemplares de insetos. 
Esse material encontra-se depositado no Museu Municipal de Los Angeles, Califórnia, 
Estados Unidos e apenas uma resenha foi publicada (Truxal, 1957) sobre um pequeno 
grupo de insetos aquáticos (Hemiptera, Notonectidae). 

Em 1967 foi publicado na Journal of the Lepidopterists’ Society (revista científica norte 
americana) um trabalho dividido em dois volumes realizado por Keith Brown e Olaf Mielke, 
em que ambos realizaram coletas de lepidópteros, mais precisamente aqueles pertencentes 
às famílias Nimphalidae, Lycaenidae, Pieridae, Papilionidae e Hesperiidae, em 25 
localidades diferentes do Planalto Central, sendo uma delas a região da Chapada dos 
Veadeiros, Goiás (Brown and Mielke 1967a; Brown and Mielke 1967b). Ao final do trabalho 
foi publicada uma lista das espécies, de onde foi extraída a lista de Rhopalocera da 
Chapada dos Veadeiros (anexo 29). Os autores observaram que muitas das espécies que 
ocorrem no planalto central apresentam ampla distribuição, ocorrendo na maior parte da 
América Latina, porém argumentam sobre endemismo para um número mais restrito de 
espécies.
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Posteriormente, ocorreram expedições dentro do Parque e em áreas próximas nos anos de 
1985, 1994 e 1996, e nelas foram capturados 3.500 exemplares, representando 
aproximadamente 1000 espécies.  Destas, cerca de 1/3 são macrolepidópteros, das quais 
mais de 350 foram identificadas (anexo 30), e o restante piralídeos e microlepidópteros.
Dentre os piralídeos e microlepidópteros coletados, possivelmente encontram-se várias 
espécies não descritas na literatura (PANTOJA coord 1998).

Como resultado desses dois trabalhos, temos uma lista para lepidópteros na Chapada dos 
Veadeiros com 131 espécies de borboletas (Rhopalocera) e 356 espécies de mariposas 
(Heterocera), resultando em um total de 487 espécies. As famílias com a maior diversidade 
foram Nymphalidae para Rhopalocera e Noctuidae para Heterocera.

De acordo com o plano de manejo (PANTOJA coord, 1998), a estimativa para o número de 
espécies de Lepidópteros na Chapada dos Veadeiros é de no mínimo 5000, demonstrando 
que a lista apresentada é pouco representativa da riqueza local. Ainda de acordo com o 
plano, foram feitos alguns registros interessantes de espécies não descritas de piralídeos e 
microlepidópteros, como uma espécie do gênero Azamora (Pyralidae, Chrysauginae) e 
algumas espécies da subfamília Crambinae, cujas espécies mais aparentadas ocorrem 
apenas nos campos sulinos do Brasil, Uruguai e Argentina.

Entre os macrolepidópteros, dois registros merecem destaque: primeiro uma espécie não 
descrita do gênero Podalia (Megalopygidae), capturado apenas dentro do Parque e um 
macho de Homoeopterys malecena, primeiro registro da espécie no Brasil. Levando-se em 
conta que a amostragem foi pouco representativa, um esforço maior nos estudos com 
Lepidópteros deve revelar um grande número de espécies novas e endêmicas.

Outra ordem de insetos que possui uma listagem para o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros são as abelhas silvestres (IBAMA 1998), sendo que são identificadas 160 morfo-
espécies, distribuídas em 57 gêneros e sete famlílias. A família com o maior número de 
morfo-espécies é a Anthophoridae (69), seguida de Halictidae (39), de Megachilidae (24), 
Apidae (23), Colletidae (3), Oxaeidae (1) e Andrenidae (1). Observamos a indicação de sete 
possíveis espécies novas e várias ainda não identificadas ao nível de espécie, indicando 
uma fauna ainda pouco conhecida e possivelmente com alto grau de endemismo para o 
Cerrado e até para o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Não existem levantamentos de outras ordens de insetos para o Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, mostrando que ainda existe pouco interesse no Brasil com relação 
à entomofauna. A ordem Diptera (moscas e mosquitos), juntamente com Coleoptera 
(besouros), Homoptera (cigarrinhas), Hymenoptera (vespas, abelhas e formigas), Orthoptera 
(gafanhotos) e Hemiptera (percevejo) são geralmente muito bem representadas em 
amostras, tanto em abundância de indivíduos, quanto em riqueza de espécies.

Insetos são importantes para a conservação de ambientes naturais, mas também podem ser 
responsáveis pela transmissão de doenças aos animais a ao ser humano. Pelos dois 
motivos, uma maior atenção deve ser dada ao grupo. Insetos podem transmitir doenças 
fatais como a malária, dengue, febre amarela, entre outras.

A febre amarela foi um dos principais problemas enfrentados pelas políticas de saúde do 
Brasil até meados do século XX, devido à sua gravidade e aos prejuízos econômicos 
advindos de epidemias urbanas (FUNASA 2001). A forma urbana foi erradicada, porém a 
forma silvestre não pode ser erradicada. O ciclo urbano incluía apenas o mosquito Aedes 
aegypti como vetor e o ser humano como hospedeiro. No entanto, a forma silvestre possui 
um ciclo mais complexo e ainda com alguns aspectos a serem decifrados (FUNASA 2001). 
Registram-se vários insetos como transmissores e os primatas e talvez até outros 
mamíferos silvestres como hospedeiros.
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Nas últimas décadas, ocorreram algumas epidemias de febre amarela no Brasil, como em 
1952, com 221 casos nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Goiás, Mato Grosso 
e Acre. Em 1973, outra epidemia em Goiás, com 60 casos confirmados, em 1984 na região 
norte com 45 casos e em 1993, com 83 casos, sendo a maioria no Maranhão (FUNASA 
2001). Em 1998 houve um surto da doença na ilha de Marajó, Pará. Já entre janeiro e junho 
de 2000, um surto que atingiu Goiás, Bahia, São Paulo, Acre, Amazonas, Distrito Federal, 
Minas Gerais, Mato Grosso, Pará e Tocantins, teve como um dos principais locais de 
transmissão o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (FUNASA 2001; 
VASCONCELOS, COSTA et al. 2001). Foram confirmados 77 casos de febre amarela, 
sendo que os primeiros casos foram registrados uma semana depois do ano novo (1999-
2000) em turistas que haviam visitado o Parque. Os casos fatais chegaram a 50,6% (39/77) 
(VASCONCELOS, COSTA et al. 2001).

O “Plano de Intensificação das Ações de Prevenção e Controle da Febre Amarela” 
elaborado pela FUNASA (FUNASA, 2001) prevê não só a vigilância em humanos e em 
primatas não humanos, como também a vigilância entomológica para vetores silvestres. 
Observa-se a importância de se conhecer melhor a entomofauna de uma unidade de 
conservação, não só para a conservação biológica, mas também para a erradicação de 
epidemias transmitidas por insetos vetores.

Apesar de pertencer a outra classe de invertebrados, Aracnidae, apresentamos aqui uma 
breve lista do material coletado de aranhas no PNCV, que está depositado na Coleção de 
Aracnídeos da UnB, gentilmente cedida pelo Prof. Paulo César Motta, do Departamento de 
Zoologia da UnB. A fauna de aracnídeos da Chapada dos Veadeiros ainda é pouco 
conhecida, sendo que vários animais coletados ainda não foram identificados. Observamos 
a presença de 11 famílias, 19 gêneros e 24 morfo-espécies. Nove indivíduos foram 
identificados apenas ao nível de família (Theraphosidae – 3, Ctenidae - 2, Nemesiidae - 2, 
Coriniidae, Lycosidae), onze ao nível de gênero (Theraphosidae – 6, Idiopidae, Coriniidae, 
Linyphidae, Actinopodidae, Dipluridae) e sete até o nível de espécies (Theraphosidae, 
Araneidae, Lycosidae – 3, Theridiidae - 2). Vale ressaltar que duas espécies já foram 
identificadas como não descritas (Acanthoscurria sp.n. e Lasiodora sp.n.) e várias outras 
ainda não foram identificadas, sendo que muitas delas também podem ser novas para a 
ciência. Isso demonstra a falta de estudos na região e revela a necessidade de se conhecer 
melhor a fauna de invertebrados do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

Observa-se um grande desinteresse dos pesquisadores pelo estudo da entomofauna e dos 
invertebrados de uma forma geral, tanto nas unidades de conservação como em outras 
áreas naturais no Brasil. Normalmente são animais desconsiderados nos planos de manejo, 
nos Estudos de Impacto Ambiental de empreendimentos potencialmente poluidores e em 
estudos para a conservação biológica. No entanto, constitui-se em grupo de fundamental 
importância para a conservação da diversidade biológica e também para a saúde humana. 
Por isso, estudos e inventários de insetos e de outros invertebrados devem ser amplamente 
apoiados e incentivados, com a injeção de recursos da área biológica e epidemiológica e 
com parcerias entre pesquisadores e instituições das duas áreas.

3.2.7.5 Ictiofauna

A Chapada dos Veadeiros é o divisor de águas das bacias dos Rios Paraná e Maranhão, 
afluente mais alto do Rio Tocantins, portanto, já na bacia Amazônica. O Parque está 
inserido na Bacia Hidrográfica do rio Tocantins.

Nos estudos de diagnóstico para o plano de manejo realizados em 1998, foram registradas 
49 espécies distribuídas em 11 famílias. As expedições de campo ocorreram em 29 locais, 
tanto a época da estação seca quanto a chuvosa. A espécie mais representativa (espécie 
constante, conforme a metodologia adotada) foi o Astianax scabripinis, obeservada em 64% 
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dos locais amostrados, e a maior constância correspondeu às áreas de maior altitude que 
compõe a atual área do PNCV. Outras espécies também foram vistas com bastante 
freqüência (espécies acessórias), como Characidium sp. (46%), Trichomycterus sp. (39%), 
Aspidoras albater (29%) e Hypostomus sp (29%).

Os estudos apontaram para uma relação inversamente proporcional existente entre a 
diversidade de espécies e a altitude dos locais. A existência de desníveis, tais como os 
Saltos do Rio Preto, atuam como barreira natural à dispersão de espécies.

Outro levantamento realizado na região da Chapada dos Veadeiros registrou 93 espécies 
distribuídas em 24 famílias, sendo que a família Characidae teve o maior número de 
representantes, 21 spp. Este levantamento ocorreu no rio Tocantinzinho, um dos principais 
afluentes do rio Tocantins que nasce na área do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros. A pesquisa foi feita na estação chuvosa e faz parte da Avaliação Ecológica 
Rápida da RPPN Cachoeira das Pedras Bonitas – Colinas do Sul (GO). Este estudo foi 
realizado apenas na estação chuvosa. Neste estudo, nenhuma espécie está listada como 
ameaçada de extinção. No entanto, algumas espécies são consideradas como de 
importância ecológica ou econômica, como o mandi (Pimelodus blochii), que além de atuar 
como dispersor de sementes ao se alimentar de frutos, pode ser encontrado à venda em 
supermercados e feiras. O jaú (Zungaro zungaro), encontrado nas bacias Amazônica, do rio 
Tocantins e do Orinoco é considerado um grande atrativo para a pesca, podendo atingir 
1,40m.

O lambari (Astynax sp.) é outra espécie de importância econômica, pois é bastante 
comercializado para aquarismo. As espécies do gênero Bryconops também são exploradas 
comercialmente como peixes ornamentais. Vale ressaltar que a espécie capturada na 
Chapada dos Veadeiros não foi identificada, podendo não estar descrita. Já o pacu (Myleus 
pacu) possui importância econômica tanto como peixe ornamental ou como alimento. Outras 
espécies como a traíra gigante e o pintado são bastante apreciados como pescado.

Com exceção do rio Tocantins, a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e 
entorno foi pouco inventariada e certamente se compõe de inúmeras espécies ainda não 
registradas ou desconhecidas da ciência e possui elevadas taxas de endemismos, em 
função das cabeceiras de rio. A carência de informação dificulta a elaboração de propostas 
de manejo, indicando maior investimento na caracterização da ictiofauna do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros.

No anexo 32, encontra-se a lista de espécie da ictiofauna para a região na Chapada dos 
Veadeiros, onde foram identificadas 127 espécies de peixes, sendo que as famílias mais 
representativas na região do Parque foram a Characidae com 35 espécies, Loricariidae com 
16 espécies, Pimelodidae com 14 espécies e as famílias Anostomidae e Cichlidae com 12 
espécies cada. Número considerado baixo se comparado com os padrões Amazônicos ou 
até mesmo se comparado com a ictiofauna registrada no rio Tocantins, onde até então são 
conhecidas cerca de 300 espécies (FURNAS, 2000, cit. FUNATURA, 2005b). O projeto 
“Estudos Básicos Sobre a Ictiofauna do Aproveitamento Hidrelétrico Serra da Mesa – GO” 
registrou um total de 207 espécies até o ano 2000 (MAZZONI, no prelo, cit. FUNATURA, 
2005e). 

Na ocasião da construção da Usina Hidrelétrica Serra da Mesa foi alagada uma área de 
cerca de 1.400 km2, alterando o regime do curso d’água, atingindo seus principais tributários 
na região, incluindo o rio Tocantinzinho. Com esse represamento do rio, o ambiente passou 
de lótico para lêntico, com isso algumas espécies que apresentam comportamento 
migratório relacionados às atividades reprodutivas como Prochilodus nigricans, Raphiodon 
vulpinius e Leporinus fridereci, apresentaram números populacionais reduzidos após o início 
do funcionamento da Usina Hidrelétrica (Ferreira, 2000 cit. FUNATURA, 2005d). 
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Hypostomus emarginatus e Geophagus surinamensis constituem um grupo de espécies que 
apresentam elevados valores de abundância na bacia e praticamente desapareceram. Já as 
espécies Cichla sp, Satanoperca jurupari, Pseudodoras niger, Pterodoras granulosus, 
Triportheus trifurcatus, Cynodon gibbus, Sorubim lima, Ageneiosus brevifilis, Serrasalmus 
rhombeus, Auchenipterus nuchalis, Hoplias malabaricus e Pimelodus blochii são espécies 
que apresentavam reduzidos números populacionais e tiveram aumento considerável em 
suas abundâncias (MAZZONI et al., no prelo cit. FUNATURA, 2005b).

De acordo come esses dados, considera-se a região da Chapada dos Veadeiros como de 
extrema importância para a manutenção da biodiversidade na região, pois apresenta trechos 
de rios, no caso o Tocantinzinho, que ainda asseguram suas características lóticas. Como 
eles se localizam à montante do reservatório, poderão ser uma fonte de espécies que 
venham a contribuir para a recolonização dos ambientes e o aumento da biodiversidade nas 
proximidades do lago (AGOSTINHO et al., 1999 cit. FUNATURA, 2005b).

Abaixo, listamos uma breve descrição de algumas das principais espécies que foram 
prejudicadas pelo represamento do rio Tocantins com a implantação da UHE Serra da 
Mesa:

 Prochilodus nigricans (Curimatá) – ocupa ambientes de rios de médio e grande 
porte, com corredeiras. São encontrados na bacia Amazônica e na bacia do 
Tocantins. Sua família se caracteriza pelo agrupamento nos cardumes, 
principalmente em períodos reprodutivos (VAZZOLER et al., 1989; VAZZOLER, 
1996). Na região do alto rio Tocantins a reprodução acontece nas cheias quando se 
realiza a piracema (FERREIRA, 2002 cit. FUNATURA, 2005f). São bentopelágicos, 
potamodromos. Tamanho máximo em registro de captura de 37 cm de comprimento 
total (GÉRY, 1977. cit. FUNATURA. 2005b). 

 Leporinus friderici (piau) – A espécie é restrita a água doce em ambiente subtropical. 
Atinge comprimento padrão de até 40.0 cm. É bastante bentopelágico e potamodra. 
É facilmente encontrado nos períodos de chuvas. Na estação seca fica restrita às 
porções mais profundas dos rios. Alimenta-se no fundo do rio, das larvas de inseto, 
dos detritos e das plantas. Possui amplo período reprodutivo, com picos no início da 
estação chuvosa (ALBRECHT, 2000; ALBRECHT et al., 2001; GARAVELLO & 
BRITSKI, 2003, cit. FUNATURA. 2005b).

 Hypostomus emarginatus – são restritos aos ambientes tropicais de água doce, com 
distribuição na América do Sul. Esta espécie é bastante abundante na bacia do rio 
Tocantins. Na região do alto rio Tocantins é possível encontrar indivíduos maduros 
ao longo de todo o ano. Já foram coletados espécimens com até 44.0 cm de 
comprimento padrão (FERREIRA, 2002, cit. FUNATURA, 2005b).

 Geophagus cf. surinamensis – restrita a água doce. Possui ampla distribuição na 
América do Sul. Facilmente encontrada em rios com corredeiras, se adapta bem aos 
ambientes lênticos, ocupando canais com fundo de lama ou areia. Alimenta-se 
projetando sua boca protáctil para o substrato, capturando todo tipo de alimento, mas 
se caracteriza como omnívora. Realiza fecundação externa e deposita os ovos em 
fundos consolidados. Machos e fêmeas apresentam cuidado parental dos ovos e, em 
caso de alerta, os alevinos se escondem dentro da boca da fêmea (KULLANDER & 
NIJSSEN, 1989; KULLANDER, 2003, cit. FUNATURA, 2005b). 

 Pseudodoras niger (aboatoado) – espécie restrita aos ambientes de água doce com 
variação. Tem distribuição na América do Sul e no Brasil há registro de ocorrência
nas bacias dos rios Amazonas e Tocantins. Em termos de tamanho, a espécie atinge 
100.0 cm de comprimento padrão e o peso acima de 10 Kg. É demersal e 
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encontrada em ambientes lóticos e lênticos. Alimenta-se de detritos, larvas de 
insetos e crustáceos. Possui baixa resiliência (SABAJ & FERRARIS, 2003, cit. 
FUNATURA, 2005f).

 Pimelodus blochii (mandi) – a espécie vive em rios de água doce e ocupa o ambiente 
do fundo e de meia água (bentopelágico). Em rios de grande porte, ela é encontrada 
em locais de pequena profundidade. Possui atividade diurna e noturna, tendo 
comportamento gregário. Sua alimentação varia entre pequenos peixes e insetos, 
detritos e também frutas. Neste último caso é considerado dispersor de sementes. 
Com ampla distribuição na América do Sul, no Brasil ele é encontrado na bacia 
Amazônica e do Tocantins, entre outras. Possui médio porte e alcança 35 cm de 
comprimento total (CERVIGÓN, 1992, FUNATURA, 2005f). Tem importância 
comercial podendo ser encontrado à venda em feiras e supermercados.

Outra espécie que merece uma atenção especial é o Oreochromis niloticus, pois a tilápia-
do-nilo representa uma espécie exótica originária das bacias dos rios Nilo, Chad e Níger, na 
África. Reproduzem-se com facilidade em águas paradas, e sobrevivem muito bem em 
condições adversas de qualidade da água. Sua alimentação é extremamente diversificada, e 
consequentemente, seu impacto deve ser muito alto nas comunidades de peixes nativos, 
embora ainda não existam estudos a esse respeito. Devido à sua grande adaptabilidade, 
têm alto potencial de colonização de novos ambientes, por isso se indicam medidas 
preventivas para o controle da propagação da espécie (RAMOS, L. A.; ROSÁRIO, D. A.; 
MARCHESAN, A. M. M, 2004).

3.3 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

A memória dos garimpos locais é indissolúvel da história da região da Chapada dos 
Veadeiros e, em especial, do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, pelos próprios 
vestígios que sua época de apogeu deixaram expostos em áreas da UC. A partir da década 
de 1990, quando a organização do PNCV impôs procedimentos e posturas mais rígidos e 
“ecologicamente corretos” e a unidade passou a englobar remanescentes dos grandes 
garimpos da região, o grupo de pessoas dedicadas à atividade garimpeira passa a ser 
difamado e associado à destruição.

Esse é um dos motivos que, recentemente, estimulou um dos antigos garimpeiros locais a 
publicar um livro com suas memórias e a idealizar para São Jorge o chamado “Centro de 
Memória do Garimpo”, em fase de implantação, com o objetivo de divulgar aos novos 
moradores e turistas as atividades garimpeiras que ali se desenvolveram outrora. 

Em seu livro, Oliveira (2005) conta dos ermos locais entre o rio Preto e Tocantins, nas 
proximidades das trilhas ao Vão da Capela e arraial de Lages, quando ainda não haviam 
estradas cavaleiras e se iniciaram as primeiras pesquisas de busca aos cristais, em 1911. A 
este local deram o nome de Garimpinho. 

No ano seguinte, houve a exploração de jazidas mais ricas após o primeiro Salto do rio 
Preto, no sítio denominado Garimpão, o maior garimpo da região e sede de todas as 
descobertas. Na descrição do autor, “a escavação para extrair a pedra era serviço baixo, 
conforme dizem, ‘na raiz do capim’. O cristal era vendido por arroba, dando pouco dinheiro, 
mas as novas descobertas formavam pequenos povoados em suas redondezas. 

Mas o garimpeiro já sofreu neste Garimpão, mas a fim de esperar a sorte 
protegê-lo, não temia estado de miséria, bebia uma cachacinha para 
divertir. (...) Continua o garimpo muito bom, uns muito felizes e outros de 
pouca sorte, vencendo no blefe, sem conforto, às vezes passando fome, 
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mal vestidos, mal calçados, quando acontece adoecer, às vezes morre à 
míngua, como já vi acontecer nestas jazidas. (OLIVEIRA, 2005)

Compradores de pedras, exportadores e faisqueiros vinham de vários outros locais (São 
João D´Aliança, Posse, Formosa, Guarani, etc.), de forma que o Garimpão chegou a 
sustentar entre cinco e dez mil pessoas. Em geral, os garimpeiros não se estabeleciam no 
local, vinham somente bamburrar (garimpar e encontrar quantia ou qualidade significativa de 
mineral valioso) e quando recursavam (adquiriam recursos, se capitalizavam) retornavam às 
suas origens. Como estratégia para as épocas de escassez na procura do cristal, alguns 
dos garimpeiros formavam roças, criavam porcos e galináceos para sobreviverem às baixas 
temporadas.

As explorações e descobertas de jazidas continuaram, sendo estabelecidas corrutelas 
(pequenos povoados) em função de Garimpos como o da Santana, Buritirama, Raizama e 
Pequizeiro, por volta de 1935. No início da década de 40, estabeleceram-se os garimpos do 
Silêncio, Segredo, Boa Sorte e da Estiva, este último com quantidades de cristal que saiam 
puxados por carros de bois. Fiandeiras também constituiu um grande acampamento de 
garimpeiros, a partir de 1944, com comércios, botecos, médicos e mulheres. 

Inicialmente o cristal de rocha era usado com finalidades estéticas, mas segundo PAES 
(1995), durante os anos 1940 foram exportados cristais com fins científicos, para fabricação 
de sonares componentes de transmissores de rádios, telegrafia e telefonia, perdendo este,
sua importância e posição com o fim da II Guerra Mundial.

A figura 3.14 localiza os principais garimpos de cristal nas proximidades de onde se situa, 
hoje, a vila de São Jorge.

Figura 3.14. Localização de garimpos de cristal em relação a São Jorge. 

Fonte: Oliveira (2005)

No final da década de 1940, houve um incêndio em um armazém no vilarejo do Garimpão, 
com a morte de garimpeiros e dos negociantes do recinto. Entre 1950 e 1951, vários dos 
moradores mudaram-se para a Baixa da Chapada (atual São Jorge), onde se estabeleceram 
em barracos mais trabalhados e arruados (formando ruas), com comércios. 

A Guerra da Coréia (1950/52) trouxe novo crescimento pela procura do cristal e começaram 
a ser construídas as primeiras casas de alicerce. Os garimpeiros que se tornavam mais 
abastados chegavam a comprar aviões para o transporte das rochas, usando a praça da 
igrejinha do atual povoado de São Jorge como pista de pouso. Quando a notícia do garimpo 
chegou a São Paulo, foram trazidos tratores e grandes grupos de homens para as jazidas.
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No final da década de 1950, com a queda do valor do cristal e a construção de Brasília, 
houve um grande decréscimo populacional e os garimpos ficaram parados durante todo o 
governo Juscelino. Severiano Pires, conhecido como Velho Severo, e família propuseram a 
mudança do nome Baixada da Chapada dos Veadeiros para São Jorge e construíram uma 
pequena igreja, ainda hoje de pé, em homenagem ao padroeiro. Segundo Oliveira (2005), a 
família Pires ajudou a sustentar o vilarejo, forrando a estrada com canelas d´ema para evitar 
que automóveis atolassem, comprando velhos ranchos e formando uma olaria. Um de seus 
filhos também foi encarregado pela Fazenda Bona Espero.

Em 1961 foi criado o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros – PNCV mas apesar 
disto, no mesmo ano foram feitos sobrevôos de pesquisa às jazidas e retomada a atividade 
extrativa mineral, até 1968.

O cristal de quartzo, conhecido como “lasca”, 
passou a ter grande aceitação com o 
desenvolvimento do cristal artificial a partir do 
cristal de rocha por países como Japão e EUA. 
Com sua renda, muitos moradores do povoado 
tiveram condições para fazer suas casas com 
paredes de adobe e cobri-los com telha, foto 
3.13. Acabaram aquelas casinhas velhas 
cobertas com buriti ou outras qualidades de 
palha. (OLIVEIRA, 2005)

Foto 3.13. Imagem de São Jorge, nos anos 
1980. Foto: acervo IBAMA – PNCV

O desaparecimento dos compradores entre as décadas de 1980 e 1990 e o estabelecimento 
do uso público no PNCV transfigurou completamente os costumes e as fontes de renda das 
comunidades locais. Hoje, Oliveira (2005), aponta cerca de 34 jazidas fechadas na área do 
PNCV e outras tantas em propriedades privadas de seu entorno direto.

Apesar disto, ainda é lembrada 
a época do apogeu dos 
garimpos, mesmo dentro da 
UC. A trilha para os Saltos do 
rio Preto (tradicionalmente 
conhecidos como Saltos do 
Garimpão), passa por trechos 
do antigo garimpo onde até 
hoje se encontram resquícios 
das atividades extrativas 
minerais do início do século 
XX, proporcionando uma rica 
abordagem histórico-cultural 
que agrega grande valor ao 
desenvolvimento de práticas 
turísticas e educativas. Este 
local constitui um sítio histórico 
na área do PNCV. (foto 3.14)

Foto 3.14. Área do Garimpão, um dos mais importantes 
garimpos de cristal da região da Chapada dos Veadeiros, no 
percurso dos Saltos do rio Preto. 

Foto: Luciana Lopes

Sítio Histórico é "...uma paisagem definida, evocadora de um fato memorável: lugar de um 
acontecimento histórico maior, origem de um mito ilustre ou de um combate épico, assunto 
de um quadro célebre etc". (Carta de Florença, 1981). Já o conjunto histórico é definido 
como "... todo grupamento de construções e de espaços, inclusive os sítios arqueológicos e 
palenteológicos, que constituam um assentamento humano, tanto no meio urbano quanto no 
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rural e cuja coesão e valor são reconhecidos do ponto de vista arqueológico, arquitetônico, 
pré-histórico, histórico, estético ou sócio-cultural". (Conferência geral da UNESCO, 1976).

Também os antigos caminhos que atravessam o PNCV trazem relatos imateriais da história 
local. A figura 3.15 que se segue, produzida na Oficina de Planejamento (IBAMA/MRS, 
2004), aponta as trilhas de travessia que cruzam o PNCV. Essas áreas coincidem com 
locais usualmente usados para caça, assinalados na mesma oficina. 
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Figura 3.15. Trilhas de travessia do PNCV. 

Fonte: IBAMA/MRS (2004)
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Martins (in PANTOJA coord, 1998) fez uma breve apresentação dessas trilhas, reproduzida 
a seguir:

 Fiandeiras (número 1 da figura 3.15)

Sai de São Jorge por duas trilhas diferentes.  Com a construção da cerca na faixa sul do 
PNCV, a passagem passou a se dar pelo "Garimpão", a oeste de São Jorge; segue por trás 
da cachoeira das Cariocas, sobe a serra em direção leste e desce para o vão do Rio Claro, 
em direção ao Povoado da Capela.  É raro, mas é usada ainda como travessia cavaleira.  
Até pouco tempo atrás era a passagem de moradores de São Jorge para os garimpos e 
roças das Fiandeiras.  Nas Fiandeiras há vários núcleos de antigas moradias, com muitas 
plantas exóticas, como bananeiras, abacateiros, cana-de-açúcar e cítros, além de restos de 
ranchos e até uma casinha de adobe e palha.  A floresta desmatada para plantio nos anos 
anteriores já virou capoeira, e a recuperação é rápida

Por ali também se chega ao Garimpo do Chiqueirinho, mais a leste.  A travessia do Parque 
se faz em cerca de cinco horas de caminhada por esta trilha.  A mata das Fiandeiras é uma 
das mais exuberantes do Parque Nacional, e merece um cuidado especial por ser local de 
procriação de animais e por estar muito perto dos dois lados do Parque, sendo vulnerável às
travessias.

 Acaba Saco (número 4 da figura 3.15)

Começando ao sul, sai da terra do Nestor em direção ao norte, em forma de estrada até a 
beira do rio Preto.  Já houve uma ponte ali e até hoje se vê esteios de aroeira fincados á 
beira do rio.  A ponte mesmo já foi levada pelas enchentes há muito tempo.  Os esteios de 
aroeira já foram vendidos mais de cinco vezes, mas como quem compra não consegue 
retirá-los, vende-se ao próximo para mais uma tentativa.  Atravessando o rio a estrada se 
subdivide em três em estradas cavaleiras.  A do centro, em direção ao norte leva ao outro 
lado da serra, numa trilha que aproveita o vão entre os morros do "Peito de Moça” e 
"Chapéu Chinês".  Este trecho é um dos mais belos do Parque Nacional e a chegada à beira 
da serra proporciona uma visão deslumbrante do vão do Rio Claro, lá em baixo.  A partir daí 
a trilha começa a descer a serra, acompanhando a trajetória do Ribeirão Montes Claros, 
formador do Rio Claro.  

Em alguns lugares foram usados calçamentos de pedra. Há trechos com erosão, com 
desvio da trilha, e outros trechos já bem fechados pela vegetação.  No primeiro platô da 
serra, chega-se à antiga casa do penúltimo morador a sair do Parque, Abrão.  Ali há restos 
de panela na bica improvisada e frutas exóticas como bananeiras e limoeiros em meio à 
capoeira que toma conta do lugar.  Logo após, chega-se à cachoeira do ribeirão Montes 
Claros, usada pela população local para eventuais passeios.  Já houve tentativa de se fazer 
dali um balneário, com a construção de uma estrada com acesso pela Fazenda Catingueiro, 
hoje quase toda erodida, até perto dela.

 Pouso Alto/Catingueiro

Começa a nordeste do PNCV, no Cruzeiro, atravessa o Córrego de Pedras, margeando a 
Serra de Santana até perto do Ribeirão São Domingos; dali desce a serra na direção 
sudoeste até a casa da “Velha” Cassiana, dentro da Fazenda Catingueiro.  A trilha está sem 
uso há algum tempo. Do Cruzeiro ao Córrego de Pedras é uma estrada usada pela 
fiscalização, com um excelente ponto de observação de animais. Após a travessia do 
Córrego de Pedras, a estrada ainda segue uns dois quilômetros sem uso; lá, ainda se vê 
restos de engenharia de estradas como bueiros de cimento cobertos com grandes lajes de 
pedras.  Foi uma antiga tentativa de se fazer uma ligação entre Alto Paraíso e Cavalcante 
por estrada.
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 Buriti-mirim (número 9 na figura 3.15)

Começa no Pouso Alto, perto da guarita do Morro da Mutuca, descendo em direção à
nascente do Córrego Buriti-Mirim.  Segue a oeste da Serra das Cobras e se ramifica por 
vários lugares, em direção a Alto Paraíso e Serra da Boa Vista, já fora do Parque. Alguns 
trechos são ainda usados por garimpeiros e caçadores de Alto Paraíso.

 Brumado

Usa o mesmo trecho da trilha Acaba-Saco até o rio Preto; dali segue em direção nordeste 
até chegar a Pouso Alto; passa por uma antiga capelinha, e por uma "casa de pedra", 
tradicional ponto de pouso dos cavaleiros que ali arranchavam para dormir.

 Chiqueirinho (número 2 na figura 3.15)

Usa o mesmo trecho da trilha Acaba-Saco até o rio Preto; dali segue em direção oeste até o 
encontro com a trilha das Fiandeiras. Era também uma antiga estrada que tentou fazer a 
ligação entre a Chapada e a Fazenda Bom Jesus, no Vão da Serra.  Outra variante dela 
passa por trás da Palha Virada e atravessa o rio Preto em 14º12'03"S e 47º42'W.

 Roncador/Cantigueiro (número 5 na figura 3.15)

Ainda usada pelos moradores do Moquém e agregados da Catingueiro para cortar caminho 
pela Serra de Santana entre estes dois lugares.  O caminho tem paisagens lindíssimas, 
tanto do Vão quanto do alto da Serra.

 Ingleses

Sai da nascente do Córrego dos Ingleses, ao lado da rodovia e vai em direção às 
Fiandeiras. Há uma variante que sai da sede administrativa do PNCV, caminho 
freqüentemente usado por jipe do IBAMA e ônibus de Universidades, com alguns casos de 
atolamento num campo úmido próximo do córrego dos Ingleses.

A região da Chapada dos Veadeiros, mediante seu resgate histórico, possui elementos para 
um enredo que, somado às suas peculiaridades geológicas e bióticas, conferem ao PNCV 
um valor único. Esta área foi palco do trânsito de povos indígenas e bandeirantes, refúgio de 
escravos fugitivos e foco de desbravadores garimpeiros.

Pelo seu histórico de uso e ocupação até a constituição e organização da UC, o PNCV 
possui diversas trilhas de travessia seculares, por onde provavelmente se locomoveram 
índios, quilombolas, bandeiras de colonização, caçadores de cristal e, segundo relatos 
locais, que servem ainda hoje de percurso para moradores se locomoverem, visitando 
parentes mais afastados ou vendendo suas mercadorias. Algumas dessas trilhas são 
apontadas como potenciais para implementação de trekking em médio e longo prazos, 
gerando alternativas de renda e inibindo atividades ilícitas praticadas no perímetro da UC.
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3.4 SOCIOECONOMIA

Atualmente não existem populações no interior do PNCV. Os aspectos da socioeconomia 
relacionados ao entorno da unidade foram descritos no Encarte 2, que mostrou que o Parque 
está inserido em um contexto relativamente heterogêneo, tendo em vista a dinâmica social, 
econômica e cultural da região.

Atualmente a dinâmica econômica desta região é vinculada a atividade agropecuária e ao 
turismo. A população residente adjacente ao PNCV conhece a UC e se relaciona com sua 
gerência. 

As soluções e alternativas aos impactos existentes nas áreas lindeiras ao Parque, bem como 
sua mitigação, requererão discussões entre a gerência do Parque, os atores envolvidos e o 
Conselho Consultivo do Parque, de forma a dar legitimidade as propostas apontadas no encarte 
4 – Planejamento da UC, conforme estabelecido pela Lei nº 9.985/00 e pelo Decreto nº 
4.340/02.

3.5 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi criado pelo Decreto 49.875,de 11 de janeiro 
de 1961, que na época possuía o nome de Parque Nacional do Tocantins. Após a edição de 
vários outros Decretos, prevaleceu o Decreto nº 99.279, de 06.06.90, que delimitou a área do 
Parque em 65.514,7259 hectares.

Segundo (Maciel, 2005) o único levantamento do PNCV foi feito pelo IBDF, em 1986, sendo 
utilizado até hoje para embasar a atuação do IBAMA quanto à regularização fundiária do 
Parque. Nesse levantamento foram listados 80 registros de terras sobre a área do Parque, 
sendo que a maior parte apresentou problemas de sobreposição.

O IBDF adquiriu, à época, administrativamente, 10.878 hectares, sendo que desse percentual 
foi diminuído 4.640 hectares. Esta aquisição foi motivo de ação judicial que resultou na perda da 
propriedade por parte do IBDF. Atualmente, o IBAMA por meio de desapropriação direta 
adquiriu mais 04 áreas, que somam 1.808,80 hectares.

De acordo com dados obtidos junto à Divisão Jurídica da Gerência do IBAMA/GO, existem 
atualmente cerca de vinte e cinco ações judiciais tramitando com relação ao PNCV, sendo que 
apenas sete, são desapropriações diretas ajuizadas pelo IBAMA (Maciel, 2005). Da mesma 
forma, tramitam na Justiça Federal do estado de Goiás, 19 ações de desapropriação indireta, 
onde os autores pleiteiam indenizações relativas a propriedades que possivelmente se 
encontram dentro do PNCV, no entanto, não existe qualquer decisão a eles favorável.

Em levantamento preliminar executado pelo MMA, em 1998, para a criação do plano de 
manejo, constatou-se que cerca de 20% do Parque seria composto de propriedades 
particulares com proprietários desconhecidos, sendo que aproximadamente 60% das terras 
provavelmente são devolutas estaduais, o que demandaria uma negociação conjunta entre o 
Estado de Goiás e a União (PANTOJA coord, 1998). Ressalta-se, ainda, que tramita nos 
municípios de Cavalcante-GO e Alto Paraíso- GO, ações discriminatórias com o intuito de 
resolver parte dos problemas fundiários da região, no entanto, os limites do PNCV ficaram fora 
das referidas ações.
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Atualmente, não foi resolvido 20% (vinte por cento) da situação fundiária do PNCV, pois existe, 
dentro do perímetro do Parque, terras devolutas e inúmeras sobreposições de áreas. Um é o 
Processo Judicial nº 2001.35.00.007467-0 (autor: BRB- Banco Regional de Brasília), onde 
estão sendo questionadas 30 (trinta) sobreposições.

3.6 FOGOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS EXCEPCIONAIS

A última década marca a intensificação da ocupação territorial na Chapada dos Veadeiros, 
caracterizada por mudanças como a introdução do asfaltamento da GO 239 e pelo aumento 
das culturas agrícolas e da pecuária extensiva. Uma das conseqüências diretas dessas 
mudanças é o incremento na ocorrência dos incêndios florestais.

A ocorrência dos incêndios florestais está diretamente relacionada às variáveis climáticas. A 
estação seca, que se estende de maio a setembro, podendo em alguns anos se estender até 
outubro, é a ocasião em que o índice de umidade relativa do ar chega a alcançar níveis de 
deserto, com mínimas de 15%. 

Desde 1990 o PNCV tem elaborado os Relatórios de Ocorrências de Incêndios (ROI), 
facilitando os estudos para a definição de medidas preventivas adequadas aos incêndios 
florestais. A partir destes dados gerou-se a figura 3.16 e a tabela 3.3, que demonstram os locais 
de origem de incêndios e em quais quantidades e áreas de abrangência, segundo os setores 
até então definidos no Plano de Ação Emergencial (PAE).

Por sua vez, a figura 3.17 demonstra os focos de calor no Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, no período entre 2000 a 2004 e as figuras 3.18, 3.19, 3.20 e 3.21 trazem gráficos 
que ilustram a origem dos incêndios, suas causas, as médias de ocorrência por mês da estação 
seca e o montante das áreas atingidas.
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Figura 3.16. Histórico da ocorrência de incêndios no PNCV no período entre 1990 e 2003.
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Tabela 3.3. Registro de incêndios no período entre 1990 e 2003, de acordo com setores de manejo do PAE (1995).

Setor de 
Ignição

Nome Agente Causal N° Ocorrências
Área (hectares)

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Total (ha.)

1 Sede

Criminoso 5 100 2.200 600 2 300 3.202

Desconhecido 5 50 150 22.200 600 23.000

Raio 3 5 35 40 80

Total 13 100 50 150 22405 1200 37 340 26.282

2
Bico do 
Gavião

Queima de pasto 1 30 30

Total 1 30 30

3 Fiandeiras

Criminoso 2 550 50 600

Queima de pasto 1 200 200

Total 3 200 550 50 800

4 Chiqueirinho Sem registro

5 Catingueiro
Criminoso 2 4.200 4.200

Total 2 4.200 4.200

6 Ministro Sem registro

7 Estiva
Queima de pasto 1 300 300

Total 1 300 300

8 Baleia

Acidente de Carro 1

Criminoso 3 600 10.200 10.800

Desconhecido 2 300 80 380

Total 6 600 300 10.280 11.180

9 Brumado
Criminoso 1 200 200

Total 1 200 200

10 Mutuca Sem registro

11 Santana

Aceiro 1 20 20

Criminoso 3 55.000 9.150 64.150

Desconhecido 3 1.900 1.900

Queima de pasto 4 600 2.550 100 2.650

Raio 1 9.600 9.600

Total 12 55.000 600 12.150 1.900 120 9.150 78.920
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Setor de 
Ignição

Nome Agente Causal N° Ocorrências
Área (hectares)

2003 2002 2001 2000 1999 1998 1995 1994 1993 1992 1991 1990 Total (ha.)

12 Pouso Alto

Aceiros 2 80 800 880

Criminoso 10 120 1.823 500 382 75 2.900

Desconhecido 6 2.000 550 7000 300 9.850

Queima de Pasto 2 800 10.000 10.800

Total 20 120 1.823 800 80 500 2.382 1425 7000 10.300 24.430

13 Rio Preto

Criminoso 2 10.000 500 10.500

Garimpeiro 1 40 40

Incendiário 1 60 60

Queima de pasto 1 400 400

Raio 2 200 100 300

Total 7 200 10.000 500 100 440 60 11.300

14 Couros

Criminoso 2 1.600 750 2.350

Desconhecido 3 200 200 400

Queima de pasto 1 80 80

Raio 3 304 304

Total 9 304 200 1.600 750 280 3.134

Total 1 30 30

TOTAL 95 55.220 2.377 1400 0 480 19.200 16.682 4425 7437 760 11.050 19.740 138.771
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Figura 3.17. Focos de calor detectados no PNCV, via satélite, no período entre 2000 e 2004.
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Considerando-se o exposto pela figura 3.18, percebe-se que 28% das ocorrências de 
incêndios no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros ocorreram no setor Pouso Alto, 
que está sob a influência da GO 118; 50% destes foram originados por provável ação 
criminosa; associada, segundo a comunidade, com atividades de caça, pois a queima das 
bordas da Unidade de Conservação propicia que os animais migrem para essa região em 
busca da rebrota, facilitando a captura dos mesmos. 

Outro fator provável associa-se a queima de vegetação, popularmente designadas sempre-
vivas, a fim de acelerar a renovação de espécimes para o extrativismo irregular. Assim, 
trata-se o Pouso Alto de uma região que prescinde de ações especiais de prevenção, tais 
como: manutenção de aceiros, a fim de manter os animais no interior da Unidade e 
afastados da Rodovia, dificultando a visibilidade dos caçadores; vigilância e fiscalização 
contínua em especial durante período crítico, fato que origina a necessidade de aplicação de 
recursos em infra-estrutura da Unidade.

Por sua vez, cerca de 17% dos incêndios ocorreram no setor Sede, sendo que as causas 
descritas são criminosas ou desconhecidas, provavelmente associados às atividades de 
turismo e visitação. Este fato que recomenda o reforço das ações de conscientização e de 
educação ambiental no Centro de Visitantes.

Outros 16% dos incêndios ocorreram no setor Santana, com um terço associado à queima 
de pastagem e metade às causas desconhecidas ou criminosas que, assim como no caso 
do setor Pouso Alto, muito provavelmente estão associadas à ação de caçadores, sugerindo 
nesta região tanto ações de vigilância, como de regularização e orientação para os 
agricultores que fazem uso do fogo como ferramenta de trabalho.

Por outro lado, 15% dos incêndios ocorreram no setor dos Couros, que está sob a influência 
da GO 239, com causas associadas a descargas elétricas e outras desconhecidas, 
provavelmente originado pelo manejo irregular de fogo em pastagens, sugerindo 
necessidade de ações relativas à queima controlada.

Cerca de 9% dos incêndios ocorreram no setor denominado Rio Preto e 8% no setor 
denominado Baleia, ambos, sujeitos às causas advindas da rodovia GO 239, mas, 
principalmente, associados às atividades agrícolas, sugerindo também necessidade de 
ações relativas à queima controlada.

Apesar de haver poucos registros oficiais sobre a ocorrência de incêndios na região do 
Povoado da Capela e mesmo no transcorrer do município de Cavalcante, provavelmente em 
função da dificuldade de acesso agravada pela grande distância, os relatos locais 
esclarecem que existe uma certa repetição de focos de incêndios provenientes de queima 
agrícola destas regiões, necessitando de ações preventivas e ostensivas relativas à queima 
controlada.

A figura 3.19, por sua vez, indica que 41% das causas de incêndios são criminosas, 
inferindo que a Unidade necessita de reforço nas atividades de vigilância. Cerca de 25% dos 
focos são de causas desconhecidas, sugerindo necessidade de treinamento específico para 
a equipe da Unidade no sentido de identificação da origem e causa de incêndio. E a terceira 
maior causa de incêndio está associada à falta de controle do uso do fogo, reforçando a 
necessidade de orientação e regularização das queimas controladas junto aos proprietários 
rurais do entorno do PNCV.

Considerando-se o ilustrado pelas figuras 3.20 e 3.21, pode-se observar que o maior 
número de ocorrências de incêndios e de área queimada foram registradas entre os meses 
de junho e setembro, com picos em agosto e setembro, sugerindo a necessidade de que 
durante essa época a equipe de proteção do PNCV já tenha realizado as ações de pré-
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supressão, estando totalmente disponível para vigilância e eventuais combates de focos de 
incêndios.

Uma ocorrência excepcional com a qual a administração do PNCV e autoridades locais têm 
que lidar nas estações chuvosas são as chamadas “cabeças d´água” ou “trombas d´água”. 
Grosso modo, trata-se de nuvens carregadas que tocam o topo das serras, no caso do 
Planalto Central Brasileiro, tornando-se líquidas ao se encontrar com nascentes altas e
provocando uma grande onda de velocidade alarmante. 

Em alguns casos, o nível da água chega a subir até 20 metros em apenas 5 minutos, 
conforme o constatado pelo IBAMA. Um dos locais onde a “cabeça d´água” ocorre com maior 
freqüência é a Chapada dos Veadeiros, especialmente nos rios Preto e São Miguel, que 
nascem em altas cabeceiras e correm por entre fendas de morros. Já houve pelo menos 
seis vítimas fatais na região.

3.7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.7.1 ATIVIDADES APROPRIADAS

3.7.1.1 Fiscalização

Atualmente, não há uma rotina sistemática de fiscalização, principalmente em função da 
carência de recursos humanos e infra-estrutura. As rondas no PNCV são realizadas 
conforme os relatórios ou registros de infrações notificados pelo chefe da Unidade. 
Esporadicamente, há denúncias por parte das comunidades quanto às infrações cometidas 
no interior e entorno direto da UC.

3.7.1.1.1 Recursos Humanos

Apesar dos concursos para analistas ambientais recentemente realizados, notadamente as 
UC continuam com enorme carência de recursos humanos. O número de servidores 
permanentes lotados no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é insuficiente para 
garantir seu funcionamento satisfatório, principalmente se forem considerados os aspectos 
físicos da UC (extensão, características geomorfológicas, dificuldade de acesso, entre 
outros), bem como os aspectos de funcionamento, que exigem, por exemplo, funcionários 
para o controle da visitação nos finais de semana e feriados. 

Em 1995, época na qual foi elaborado o Plano de Ação Emergencial, o PNCV contava com 
dez servidores, atualmente são apenas três. Existe na estrutura administrativa do PNCV 
uma Coordenação de Proteção e Manejo composta por apenas um analista ambiental, que 
acumula funções relativas à fiscalização, realização de vistorias, monitoramento de 
pesquisas e prevenção e combate aos incêndios nas estações secas. Nesses períodos, 20 
pessoas das comunidades do entorno são temporariamente contratadas e treinadas pelo 
PREVFOGO para composição da brigada de incêndios.

A fiscalização do PNCV segue o padrão das demais UC federais. Os agentes de 
fiscalização recebem capacitação por meio do Curso de Formação de Agentes de 
Fiscalização, ministrado pela Coordenação Geral de Fiscalização – CGFIS/DIPRO/IBAMA e 
pela Coordenação Geral de Recursos Humanos – CODER/DIRAF. Atualmente, não há uma 
rotina sistemática de fiscalização, principalmente em função da carência de recursos 
humanos. As rondas no PNCV são realizadas conforme os relatórios ou registros de 
infrações notificados pelo chefe da Unidade. 
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Na eventualidade de ser requerida uma ação policial, são acionadas as polícias de Alto 
Paraíso de Goiás e Cavalcante, embora estas não possuam equipamentos adequados para 
o desempenho das funções. O PNCV é vinculado a Superintendência Estadual do IBAMA -
SUPES/GO, que atua na região do entorno do PNCV reforçando atividades de fiscalização 
em situações emergenciais. Esporadicamente, há denúncias por parte das comunidades 
quanto a infrações cometidas no interior e entorno direto da UC.

3.7.1.1.2 Postos Avançados de Fiscalização

O presente item consiste no levantamento da situação geral dos imóveis destinados às 
atividades de proteção e manejo existentes na Unidade de Conservação, levando-se em 
conta critérios de localização, conservação e utilidade efetiva para a vigilância de focos de 
incêndio. (Mapa 3.6).

São ao todo 4 postos destinados à fiscalização, todavia, nenhum deles é utilizado em função 
da falta de condições das instalações para o desempenho das funções requeridas e, 
novamente, pela falta de pessoal para ocupá-los, fato este que sujeita o patrimônio da 
Unidade a ações de vandalismo e saques. Todos os postos, descritos a seguir, possuem 
edificações com quarto, cozinha e banheiro, embora não sejam supridos por rede de água e 
energia. 

 Posto Avançado de Fiscalização da Torre ou Casa do Pesquisador (Foto 3.15)

Localização: Interior do PNCV, porção centro-sul.

Coordenada Geográfica: S 14°09’27,6” W 47°46’53,7”

Altitude: 1.150m

Acesso: Estrada Administrativa I

Caracterização: Trata-se de um terreno plano localizado de aproximadamente 200m² 
com casa funcional de alvenaria medindo 56 m² composta por 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro e varanda. Não conta com rede elétrica e nem rede de água. O entorno é 
ocupado como depósito de bens apreendidos. 

Área de Abrangência: A capacidade de visualização está para cerca de 3 km de extensão 
no limite sul (GO 239), cerca de 1 km para noroeste e 15 km para leste. (fotos 3.16, 3.17 e 
3.18).
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Mapa 3 6 Estrutura 
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Foto 3.15. Situação atual de conservação do 
Posto Avançado de Fisc. da Torre ou Casa 
do Pesquisador. Foto: Acervo PNCV.

Foto 3.16. Visada para sul a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização da 
Torre ou Casa do Pesquisador. Foto: 
Acervo PNCV

Foto 3.17. Visada para noroeste a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização da Torre ou 
Casa do Pesquisador. Foto: Acervo PNCV

Foto 3.18. Visada para leste a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização da 
Torre ou Casa do Pesquisador. Foto: 
Acervo PNCV

 Posto Avançado de Fiscalização da Baleia (Foto 3.19)

Localização: Interior do PNCV, porção sul-sudeste

Coordenada Geográfica: S 14°05’42,0” W 47°41’42,0” 

Altitude: 1.220m 

Acesso: Estrada Administrativa VI

Caracterização: Trata-se de um terreno plano de aproximadamente 200m² com casa 
funcional assobradada em alvenaria medindo 60m², composta por quarto, sala, cozinha 
e banheiro. Está em precárias condições de uso e não possui rede de água e nem 
energia. O entorno é ocupado por pequeno galpão com 42m², sendo composto por dois 
depósitos. 

Área de Abrangência: A capacidade de visualização para cerca de 3 km de extensão no 
limite sul (GO 239), cerca de 2 km para noroeste e 12 km para leste. (fotos 3.20, 3.21, 
3.22)
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Foto 3.19. Situação atual de conservação do 
Posto Avançado de Fiscalização da Baleia.
Foto: Acervo PNCV

Foto 3.20. Visada para sul a partir do Posto 
Avançado de Fiscalização da Baleia.
Foto: Acervo PNCV

Foto 3.21. Visada para noroeste a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização da Baleia.

Foto: Acervo PNCV

Foto 3.22. Visada para leste a partir do Posto 
Avançado de Fiscalização da Baleia.

Foto: Acervo PNCV

 Posto Avançado de Fiscalização do Mulungu (foto 3.23)

Localização: Interior do PNCV, porção sudeste

Coordenada Geográfica: S 14°06’39,6” W 47°38’24,7” 

Altitude: 1.256m 

Acesso: Estradas Administrativas IV e V 

Caracterização: Trata-se de um terreno plano de aproximadamente 300m² com casa 
funcional em alvenaria com 72m²; composta por 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e 
área de serviço. Está em péssimas condições de uso, não possui rede de água e nem 
energia. O entorno é ocupado pelo cercamento da Unidade e por vizinho.
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Área de Abrangência: Possui capacidade de visualização de cerca de 8 km de extensão 
no limite sul (GO 239), cerca de 30 km para noroeste e 10 km para leste. (fotos 3.24, 
3.25 e 3.26)

Foto 3.23. Situação atual de conservação 
do Posto Avançado de Fiscalização do 
Mulungu.

Foto: Acervo PNCV

Foto 3.24. Visada para sul a partir do Posto 
Avançado de Fiscalização do Mulungu.

Foto: Acervo PNCV

Foto 3.25. Visada para noroeste a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização do 
Mulungu.

Foto: Acervo PNCV

Foto 3.26. Visada para leste a partir do Posto 
Avançado de Fiscalização do Mulungu.

Foto: Acervo PNCV

 Posto Avançado de Fiscalização do Pouso Alto (Foto 3.27)

Localização: Interior do PNCV, porção leste-sudeste

Coordenada Geográfica:  S14°01’36,6” W 47°32’14,7”

Altitude: 1.502m

Acesso: Estrada Administrativa IX

Caracterização: Trata-se de um terreno colinoso de aproximadamente 150m² com casa 
funcional em alvenaria com 56m², sendo quarto, sala, cozinha, banheiro e varanda. Está 
em precária condição de uso, não possui rede de água, nem energia e recentemente foi 
saqueada devido a não ocupação. O entorno é limítrofe à Rodovia GO 118. Devido o 
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posicionamento da construção, em terreno baixo e alagadiço, as capacidades de 
visualização e acesso estão bastante comprometidas. Por esse motivo, esta edificação 
não corresponde às necessidades, embora as margens da GO 118 constituam uma área 
chave na contenção de focos de incêndio na Unidade e ações inibidoras da caça e, 
desta forma, forçosamente merece uma ocupação perene por parte da administração do 
PNCV. 

Área de Abrangência: A capacidade de visualização está bastante comprometida, 
estando limitada a leste para cerca de 1 km na extensão da GO 118, a nordeste para no 
máximo 3 km e a noroeste para cerca de 5 km. (fotos 3.28, 3.29, 3.30)

Foto 3.27. Situação atual de conservação do 
Posto Avançado de Fiscalização do Pouso Alto.
Foto: Acervo PNCV

Foto 3.28. Visada para leste (rodovia GO 
118) a partir do Posto Avançado de 
Fiscalização do Pouso Alto. Foto: Acervo 
PNCV

Foto 3.29. Visada para nordeste a partir do Posto 
Avançado de Fiscalização do Pouso Alto.
Foto: Acervo PNCV

Foto 3.30. Visada para noroeste a partir do 
Posto Avançado de Fiscalização do Pouso 
Alto. Foto: Acervo PNCV

3.7.1.1.3 Vias de Acesso

O PNCV possui vias de acesso para realizar as vistorias e aceiros para evitar a propagação 
do fogo. As vias no interior do Parque são poucas e precárias, dificultando o acesso às 
áreas onde se requer maior fiscalização. 

O levantamento da situação atual, mapeamento, recuperação e construção de acessos 
internos à Unidade de Conservação, em apoio às medidas preventivas e corretivas de 
proteção ao PNCV consistem numa importante demanda para o bom andamento das 
atividades de proteção e manejo.

Tendo em vista a geomorfologia bastante movimentada da Unidade de Conservação, é de 
suma relevância que a equipe de fiscalização acesse com a maior proximidade e rapidez às 
áreas que porventura necessitem de ações emergenciais, principalmente em casos de focos 
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de incêndios, a fim de impedir impactos consideráveis ou debelar a queima no menor 
espaço de tempo, evitando alastramentos, como os ocorridos no ano de 2003, quando 
somente foi possível acessar algumas regiões com aeronaves e a Unidade foi queimada em 
aproximados 85% de sua extensão.

No mapa 3.6 encontram-se as principais estradas do interior do PNCV, sendo as mesmas 
denominadas de forma padronizada a fim de facilitar seu reconhecimento: 

 Estrada Administrativa I (Sede – Rio dos Ingleses) 

Localização: Interior do PNCV, porção centro sul da Unidade.

Percurso:. Faz a ligação da Rodovia GO 239 km 33 à área residencial do PNCV. Por 
meio da mesma se acessa a área residencial da Unidade, o Posto de Fiscalização da 
Torre ou Casa do Pesquisador, a área de abastecimento e manutenção dos veículos 
oficiais, além da Estrada Administrativa III. 

Extensão: 3,2 km

Características: Apresenta-se bem conservada, tendo em vista as esporádicas 
manutenções proporcionadas pela Prefeitura de Alto Paraíso de Goiás. É importante 
para a proteção das áreas supracitadas e para o acesso aos focos de incêndios 
advindos da GO 239 em seu intervalo do km 28 ao Km 33.

 Estrada Administrativa II (Centro de Visitantes – Rio Preto)

Localização: Interior do PNCV, porção centro sul da Unidade.

Percurso: Faz a ligação do Centro de Visitantes no Povoado de São Jorge à área de 
visitação e uso público do PNCV. Por meio da mesma se acessa a área de visitação 
denominada Salto – Corredeiras e a trilha de resgate do acesso aos Cânions e 
Travessia São Jorge - Capela.

Extensão: 4,5 km

Características: Apresenta-se ligeiramente degradada, tendo em vista as constantes 
inserções dos veículos da Unidade para resgate de visitantes fisicamente debilitados ou 
contundidos e também pelas precárias condições de manutenção, atualmente só 
possível de forma manual. É importante para a proteção das áreas supracitadas e para 
o acesso aos focos de incêndios advindos dos limites do extremo sul da Unidade e do 
Povoado de São Jorge.

 Estrada Administrativa III (Sede – Serra da Boa Sorte)

Localização: Interior do PNCV, porção centro sul da Unidade.

Percurso: Faz a ligação da Área de Residências a Serra da Boa Sorte no PNCV. Por 
meio da mesma se acessa a Serra e um atalho à trilha de Travessia São Jorge - Capela.

Extensão: 2,5 km
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Características: Apresenta-se degradada por erosões em seu primeiro terço nas áreas 
de Campo Limpo em declive, estando bem conservada no restante do percurso, tendo 
em vista a sua utilização restrita a pesquisadores. É importante para a proteção das 
áreas supracitadas e para o acesso aos focos de incêndios advindos da GO 239, em seu 
intervalo do km 33 ao km 36, e do Povoado de São Jorge.

 Estrada Administrativa IV (Posto Fiscal do Mulungu – Rio Preto)

Localização: Interior do PNCV, porção sudeste da Unidade.

Percurso: Faz a ligação do Posto Avançado de Fiscalização do Mulungu às margens do 
Rio Preto no PNCV. Por meio da mesma se acessa a fralda leste do Morro da Baleia e é 
um dos principais atalhos para o médio Rio Preto.

Extensão: 4,0 km

Características: Apresenta-se levemente degradada por erosões em todo seu trecho, 
principalmente nas áreas de Campo Limpo em declive, tendo em vista a sua pouca 
utilização restrita a pesquisadores e fiscalização. É importante para a proteção das áreas 
supracitadas e para o acesso aos focos de incêndios advindos da GO 118, em seu 
intervalo do km 180 ao Km 190, e da GO 239, na área do Rio das Cobras.

 Estrada Administrativa V (Posto Fiscal do Mulungu – Sete Lagoas)

Localização: Interior do PNCV, porção sudeste da Unidade.

Percurso: Faz a ligação do Posto Avançado de Fiscalização do Mulungu à área 
denominada Sete Lagoas às margens do Rio Preto no PNCV. Por meio da mesma se 
acessa o fundo da região denominada Jardim de Maytrea, a fralda oeste do Morro da 
Baleia, formando com a Estrada Administrativa IV o principal conjunto de atalhos para o 
médio Rio Preto.

Extensão: 10,5 km

Características: Apresenta-se levemente degradada por erosões em todo seu trecho,
principalmente nas áreas de Campo Limpo, tendo em vista a sua pouca utilização 
restrita a pesquisadores e fiscalização. É importante para a proteção das áreas 
supracitadas e para o acesso aos focos de incêndios advindos da GO 239, entre os 
km 22 e Km 28.

 Estrada Administrativa VI (Acesso Posto Fiscal da Baleia)

Localização: Interior do PNCV, porção sul da Unidade.

Percurso: Faz a ligação do Posto Avançado de Fiscalização da Baleia à Rodovia GO 
239, em seu km 19. Por meio da mesma se acessa a fralda oeste do Morro da Baleia e o 
extremo leste do Jardim de Maytrea.

Extensão: 1,0 km
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Características: Apresenta-se degradada por erosões em todo seu trecho, apesar de sua 
pouca utilização em tarefas de fiscalização. É importante para a proteção das áreas 
supracitadas e para o acesso aos focos de incêndios advindos da GO 239, entre os 
km 19 e Km 22.

 Estrada Administrativa VII (Acesso Torre de Rádio da Mata Funda)

Localização: Interior do PNCV, porção centro-sul da Unidade.

Percurso: Faz a ligação da Antena do Sistema de Radiocomunicação do PNCV à 
Rodovia GO 239, em seu km 25. Por meio da mesma se acessa o extremo oeste do 
Jardim de Maytrea.

Extensão: 3,5 km

Características: Apresenta-se degradada por erosões em todo seu trecho, apesar de sua 
pouca utilização em tarefas de manutenção de equipamento. É importante para a 
proteção da área supracitada e para o acesso aos focos de incêndios advindos da GO 
239, entre os km 24 e 26.

 Estrada Administrativa VIII (GO 118 – Cruzeiro)

Localização: Interior do PNCV, porção leste da Unidade.

Percurso: Faz a ligação da Rodovia GO 118 ao Córrego Santana, na altura do km 190 
da citada estrada de rodagem. Por meio da mesma se acessa o extremo leste do PNCV 
e a área do futuro Posto de Fiscalização do Cruzeiro, sendo de extrema importância 
para a proteção da área que tem acesso pela GO 118, entre os km 185 e Km195.

Extensão: 1,0 km

Características: Apresenta-se levemente degradada por erosões em todo seu trecho, 
apesar de sua pouca utilização. 

 Estrada Administrativa IX (Acesso Posto Fiscal do Pouso Alto)

Localização: Interior do PNCV, porção sudeste da Unidade.

Percurso: Faz a ligação da Rodovia GO 118 ao Posto de Fiscalização do Pouso Alto, a 
ser futuramente desativado. Por meio da mesma se acessa o extremo sudeste da 
Unidade e a área da nascente do Rio dos Couros, além de limitado trecho da GO 118, 
entre os km 176 e Km178.

Extensão: 0,4 km

Características: Apresenta-se levemente degradada e é inundável em seus últimos 
100m.
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3.7.1.1.4 Demais infra-estruturas e equipamentos de apoio à fiscalização

O PNCV possui algumas estruturas multiuso que, apesar de não terem fins específicos de 
apoio às atividades de proteção e manejo, podem ser usados em casos de necessidade 
para treinamento, abrigo e centralização das estratégias desenvolvidas. (Mapa 3.6)

O Centro de Visitantes da Sede Rio Preto - CV possui boas instalações, conta com um 
auditório com capacidade para 50 pessoas, duas salas equipadas com equipamentos de 
escritório e informática, além das dependências de apoio (banheiros, copa, despensa). É 
ideal para abrigar o escritório central do sistema de proteção do PNCV, servindo de base 
para Coordenador de Proteção e Manejo, para a estação central de comunicação e para o 
arquivo dos relatórios de rondas e atividades de forma a proporcionar praticidade nas 
consultas de emergência.

Há também no Parque um alojamento com capacidade para até 18 pessoas, distribuídas 
nos seus três quartos em 9 beliches, e encontra-se equipado com mobiliário e utensílios 
básicos. Seus usuários abrangem uma gama bastante variada de pessoas: são 
pesquisadores, estudantes, membros de associações e instituições diversas em visita à UC, 
representantes de organizações comunitárias em eventos regionais e visitantes oficiais do 
IBAMA ou de outras instituições públicas. Em casos de necessidade terá preferência em 
abrigar bombeiros a serviço e equipes de prevenção e combate aos incêndios ou em 
atividades de fiscalização. 

O PNCV encontra-se totalmente demarcado. A cerca abrange 35% de seu perímetro em 
trechos de suas áreas sul e leste. Nestes locais, encontra-se pendente a construção de um 
trecho próximo à Fazenda Bona Espero, na margem esquerda do rio Mulungu e a 
reconstrução de cerca de 150 m, na rodovia GO 118, onde a cerca foi destruída por um 
processo erosivo.

Com relação aos equipamentos, o PNCV possui ao todo quatro automóveis e três 
motocicletas. O sistema de radiocomunicação compreende uma torre de dez metros e 
rádios portáteis e para carro. O sistema de telefonia conta com uma estação e antena 
repetidora e há acesso à internet no Centro de Visitantes. Embora a UC possua diversos 
equipamentos destinados às atividades de fiscalização, estes ainda são incipientes em 
relação ao tamanho da unidade. A tabela que se segue apresenta a lista de equipamentos 
destinados prioritariamente à proteção e manejo a serviço do PNCV.

Tabela 3.4. Levantamento do material conservado no PNCV - 2006.

Descrição Quantidade Descrição Quantidade
Caminhonete L-200 Mitsubishi 1 Pé de Cabra 4
Toyota Bandeirante 1 Talhadeira 6
Toyota Bandeirante 1 Cavadeira 5
Binóculos 04 Enxadão 5
Mangueira de Incêndio Florestal 53 Rl Pá 27
Refrigerador 01 Alavanca 3
Botijão de Gás (13 kg) 07 Foice 35
Botijão de Gás (3 kg) 03 Rastelo 16
Lança Chamas 10 Machado 9
Pinga Fogo 06 Martelo 2
Abafadores 45 Serrote de Poda 4
Bomba Costal Plástica 09 Serrote 1
Bomba Costal Lona 11 Peneira 2
Moto bomba Flutuante PREVFOGO 2 Barraca 4
Moto bomba Mini Strike PREVFOGO 2 Cantil 23
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Continua...

Moto bomba Mark III PREVFOGO 1 Cinto NA 17
Galão Moto bomba Mark III 1 Suspensório 10
Mangueira Sapo Moto bomba Mark III 2 Mochila PREVFOGO 15
Caixa de Acessórios Moto bombas 4 Óculos de Proteção 2
Piscina de Lona 1 Garrafa Térmica 5 l 1
Moto gerador Yanmar 1 Garrafa Térmica 10 l 1
Marreta 5 Capacete 34
Enxada 20 Lanterna 2
Picareta 8 Facão 2

Fonte: IBAMA/PNCV.

3.7.1.1.5 Pontos de Captação D´Água

Tendo em vista a geomorfologia bastante movimentada do PNCV e sua riqueza hídrica 
limitada no período de estiagem prolongada, é de suma relevância que a equipe de combate 
aos incêndios reconheça o mapeamento dos pontos adequados para captação de água 
espalhados pela UC para o acesso com maior rapidez às áreas que propiciem 
abastecimento para as bombas costais, moto bombas flutuantes mini strike e Mark III e até 
mesmo para o combate aéreo por helicópteros.

Foram mapeadas as principais drenagens perenes do interior da Unidade, sendo as 
mesmas apresentadas na tabela 3.5 e no mapa 3.6, denominadas de forma padronizada, a 
fim de facilitar seu reconhecimento por todos os membros da equipe:

Tabela 3.5. Pontos de coleta de água.

Setor Subsetores Disponibilidade de Água

Sede do rio Preto

Sede Ribeirão José Jacó e Represa de Abastecimento Interno
Centro de Visitantes

Ribeirão São Jorge (Rodoviarinha) e Rio Preto.Cânion
Saltos

Uso Público 
Cavalcante

Portão de Cavalcante Rio Montes Claros.
Área Sete Quedas Rio Preto e Córrego Fiandeiras.

Baleia Posto Fiscal da Baleia Veredas Jardim de Maytrea.

Mulungu
Acesso Rio Preto Rio Preto

Acesso Sete Lagoas Rio Preto Área das Sete Lagoas.
Pouso Alto -- Nascentes do Rio dos Couros.
Cruzeiro -- Nascentes do Rio Preto.

Serra do Ministro Ponte de Pedra Rio São Domingos
Catingueiro -- Rio Montes Claros.

Capela -- Córrego Capela.
Fazenda Gavião -- Rio Preto

3.7.1.1.6 Pistas de Pouso

Existe uma pista de pouso desativada em Alto Paraíso, pistas na fazenda Bonespero (região 
da Baleia) e em Cavalcante. Em função da predominância de áreas de campo, é fácil 
detectar pontos de pouso para helicópteros de acordo com as demandas.

3.7.1.2 Pesquisa

As pesquisas contribuem para aumentar o conhecimento sobre a diversidade biológica e as 
peculiaridades dos ecossistemas protegidos pela UC, sua inter-relação com as diferentes 
formas de ocupação do entorno, bem como sobre os aspectos sociais, culturais e 
econômicos da região onde a UC está inserida. Servem, portanto, de subsídio ao manejo e 
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gestão da unidade, na medida em que diagnosticam os diferentes aspectos envolvidos em
seu cotidiano.

Atualmente, além do apoio oferecido pela administração na viabilização de pesquisas de 
interesse, existe a possibilidade de alojamento para técnicos e pesquisadores na área das 
residências funcionais. Inexistem laboratórios ou outras estruturas específicas de apoio à 
pesquisa.

As pesquisas são regidas pela Instrução Normativa do IBAMA nº 109, de 12/09/1997, que se 
destina a “estabelecer e uniformizar os procedimentos de expedição de licença de pesquisa 
para realização de atividades científicas em Unidades de Conservação Federais de Uso 
Indireto”. Em seus Art. 15º e 16º, exige-se o compromisso dos pesquisadores em entregar 
cópias dos produtos técnicos oriundos da pesquisa, assim como material fotográfico, 
filmagens ou qualquer produto visual obtido, com o objetivo de enriquecer o acervo da 
unidade de conservação. O controle dos trabalhos contribui, ainda, para evitar o gasto de 
recursos com estudos redundantes e sem seqüência de aprofundamento. 

Apesar disto, não há registro sistemático dos projetos de pesquisa envolvendo o PNCV e 
entorno ou mesmo um acervo organizado com os relatórios finais das pesquisas realizadas 
no interior da unidade. Alguns dos trabalhos diretamente envolvidos com o PNCV de que se 
tem registro são apresentados na tabela 3.6.

No âmbito da Coordenadoria de Educação Ambiental do PNCV, já existem funções 
definidas para o incremento do acervo e dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos na 
unidade. Tais funções consistem em elaborar um catálogo com a relação das pesquisas 
existentes sobre a UC, que deve ser atualizado semestralmente, e divulgar as linhas de 
pesquisa prioritárias, as facilidades e o apoio logístico que a unidade oferece aos 
pesquisadores, através da internet e por meio de palestras em Instituições de Pesquisa e 
Instituições de Ensino Superior.

O PNCV também começa a apoiar estágios voluntários, mediante convênios com 
Instituições de Ensino Superior e a proposição de projetos de pesquisa condizentes com os 
objetivos da Unidade.
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Tabela 3.6. Lista de pesquisas realizadas no PNCV

NOME DO PESQUISADOR ANO TEMA DE PESQUISA INSTITUIÇÃO PROTOCOLO
Ailton Carneiro de Oliveira 2001 Monitoramento da Avifauna do PARNA Chapada dos Veadeiros CEMAVE ARQUIVO
Alex Ricardo Medeiros da Silveira 1999 Vila São Jorge e PNCV - Impacto Cultural de um Projeto Ecológico -- --
Alexandre Fernandes Bamberg de Araújo 1996 Répteis do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros UnB COPUC
Anthony Raw 1996 Levantamento das abelhas nativas do PNCV UnB COPUC
Bianca Luiza Reinert 1996 Levantamento da avifauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. MHN Capão da Imbuia ARQUIVO

Carla Cristina Guaitanele 2003 O Poder Publico X O Poder Local: O conflito da ampliação do PNCV. UnB
Sede 

administrativa
Clarinda A. dos Silva 2002 Campo de visibilidade e Significação Sócio-Cultural: PNCV e Vila São Jorge -- --
Éder de Souza Martins 1996 Estudo Geomorfológico do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. UnB COPUC

Eliane Carvalhaes Pereira 2003
Reservas Particular do Patrimônio Natural  como Zona de Amortecimento do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

-- --

Jeanine Maria Felfili Fagg
1994

Biogeografia do bioma do Cerrado: estudos dos recursos bióticos da 
Chapada dos Veadeiros.

UnB COPUC

Jorge Luiz Vailati Silva 1996 Estudo de solos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. PROAVES ARQUIVO

Lisiane Aguiar Santos           2004
O Papel dos Profissionais da Associação de Condutores de visitantes no 
Ecoturismo de Praticado no PNCV - GO 

FTB
Sede 

administrativa
Marcel Auguste Dardene 1996 Geologia do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros UnB ARQUIVO

Maria Carolina Stellfeld 2000
Sistema de Informações Geográficas para o PARNA Chapada dos 
Veadeiros: operacionalização do Plano de Manejo e apoio ao ecoturismo

UnB
Sede 

administrativa

Mônica Martins Melo 1999
A relação entre a unidade de conservação e a Comunidade do Entorno -
Estudo de caso - PNCV - GO

-- --

Pedro da Costa Novaes 2002
Da Participação ao Desenvolvimento: Modernidade, Cidadania e 
Sustentabilidade na Chapada dos Veadeiros

-- --

Reuber Albuquerque Brandão 1996 Anfíbios e Répteis do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros UnB COPUC

Ronaldo Gonçalves de Almeida 2004
Solos da Área de visitação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e 
sua Relação com as Trilhas Turísticas 

-- --

Scott Morrow Lindbergh 1996 Levantamento da mastofauna do PNCV.
Field Museum of 
Natural History

COPUC

Shirley Noely Hauff 2001
Análise das Relações entre Unidades de Conservação e Comunidades de 
seu Entorno para o Estabelecimento de Zonas Tampão

UFPR CGEUC

Tayany Gomes Tavares 2004 Turismo em Unidades de Conservação – PNCV --
Sede 

administrativa
Vitor Osmar Becker 1996 Lepidópteros noturnos (Heterocera) do PNCV (GO) EMBRAPA/ CPAC COPUC
Walter Rudolf Koch 1996 Estudos da Ictiofauna do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. FZRGS COPUC

Fonte: IBAMA (sede-Brasília e PNCV)
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Conscientização ambiental

O PNCV possui uma Coordenadoria de Educação 
Ambiental que tem como objetivos: desenvolver atividades 
de junto às comunidades do entorno; participar de equipes 
técnicas de elaboração de projetos de educação 
ambiental, que envolvam o PNCV e entorno; e representar 
o PNCV junto a órgãos ou entidades civis que 
desenvolvam ações de educação ambiental.

Atualmente, a UC estimula visitas de cunho educacional 
oferecendo isenção de taxas a grupos escolares e 
agendamento de palestras em temas como uso público 
em áreas naturais e geologia local (foto 3.31). Já houve 
programas para visitas guiadas da Escola Municipal de 
São Jorge, como atividade extraclasse, em parceria 
com as associações de condutores locais. (foto 3.32)

O Centro de Integração de Atividade Ambiental - CIAA, 
sediado no Centro de Visitantes, surgiu a partir de uma 
parceria do IBAMA com a Agência de Cooperação 
Internacional do Japão - JICA. O CIAA funciona como 
ponto de encontro e o fórum de discussão e decisões 
entre os atores interessados no tema ambiental na 
região. É também um ponto de articulação e integração 
de todos os projetos do PNCV.

Foto 3.31. Palestra no auditório do 
Centro de Visitantes. Foto: Acervo
PNCV

Foto 3.32. Visita da escola municipal 
de São Jorge ao PNCV . Foto: acervo 
IBAMA-PNCV

As Associações de Condutores de Visitantes são, desde a sua constituição, o instrumento mais 
eficiente para educação ambiental dos visitantes e comunidades. Pode-se dizer que a 
organização deste segmento foi o marco de um grande processo de multiplicação da 
conscientização ambiental em todo o entorno do PNCV.

Inexiste qualquer tipo de sinalização interpretativa nas trilhas implementadas no Parque. 
Quando da implementação do Projeto de Manejo e Interpretação Ambiental das Trilhas do 
PNCV (WWF-Brasil, 2004), optou-se pela disposição de painéis interpretativos no Centro de 
Visitantes. Os 12 painéis elaborados compreendem informações sobre as trilhas, informações 
sobre as feições do Cerrado, a biodiversidade e geologia da região, os aspectos históricos, o 
mapa e as normas do PNCV. O mesmo projeto contemplou dois manuais para orientar o 
trabalho de interpretação realizado pelos condutores de visitantes nas trilhas implementadas, o 
chamado “Guia do guia”. Este material destaca pontos importantes para interpretação nas duas 
trilhas e orienta os condutores sobre o que mostrar ao visitante e como abordar.

A equipe do PNCV se propõe a atuar junto às Prefeituras Municipais, como interlocutora do 
Programa Revisão de Reservas Legais - RL e Áreas de Preservação Permanente – APP no 
estado de Goiás – PRÓ-LEGAL. Este programa é uma iniciativa do IBAMA - Gerência Executiva de 
Goiás com foco na manutenção e ampliação da cobertura vegetal nativa do estado de Goiás e 
proteção dos cursos d´água, em especial no entorno de Unidades de Conservação. Apesar da 
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carência de recursos humanos, são agendadas visitas de esclarecimento sobre RL, APP e 
assuntos pertinentes, especialmente aos produtores agropecuários de áreas críticas de 
produção. Recentemente, o IBAMA ministrou um curso de agrofloresta para produtores rurais 
dos municípios sob sua jurisdição.

3.7.1.4 Relações Públicas e Divulgação

A despeito das boas relações da administração do Parque com as Prefeituras Municipais dos 
municípios vizinhos, a participação institucional do Parque em ações comunitárias no entorno é 
praticamente inexistente. 

O Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001) propõe a destinação de um funcionário em 
tempo integral para as funções de relações públicas e divulgação, o que não aconteceu, sendo 
a atividade diluída entre as Coordenadorias de Educação Ambiental e Uso Público. Entre as 
funções desta primeira, está a análise de matérias e publicações que contenham informações 
sobre o Parque, emitindo informações à Chefia e elaborando expedientes aos autores, caso 
seja verificada alguma irregularidade nas informações publicadas sobre a unidade de 
conservação.

Esporadicamente, são realizadas palestras em escolas e faculdades e, quando há 
disponibilidade financeira e operacional, são destacados funcionários para participarem dos 
encontros, feiras e eventos. Somente mediante parcerias e esforços conjuntos tornam-se 
possíveis atividades de relações públicas mais freqüentes. Isto geralmente ocorre em relação 
às associações de condutores, em função de seu trabalho estar interligado ao do Parque.

Apesar de não haver um trabalho regular, a divulgação dos 
atrativos do Parque e, em especial de Alto Paraíso de Goiás e da 
Chapada dos Veadeiros, vem crescendo a cada ano. Essa 
divulgação se refere às ações promocionais dos órgãos de 
turismo estaduais e municipais e à recorrente exposição na mídia 
impressa (revistas de turismo, revistas de aventura, cadernos de 
turismo dos principais jornais do país, etc) e televisiva.

O PNCV possui uma logomarca (figura 3.22) e como uma das 
ações do Projeto de Manejo e Interpretação Ambiental das 
Trilhas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (WWF-
Brasil, 2004), foi confeccionada uma tiragem restrita de folheteria 
de divulgação da unidade, geralmente distribuída no Centro de 
Visitantes, nas atividades ligadas ao turismo. 

Figura 3.22. Logomarca do 
PNCV. 

Os proprietários de atrativos turísticos do entorno do PNCV costumam se valer da presença do 
Parque nas proximidades de suas terras como fator que agrega valor aos seus produtos, 
citando-o em suas folheterias e sites. Contudo, um receio identificado entre esses empresários 
diz respeito à Instrução Normativa nº 5, de 18/03/2002, que pressupõe autorização e 
pagamento, conforme disposto pelo Art. nº 33 do SNUC, pela utilização de imagem das 
unidades de conservação, como também a realização de filmagens, gravações e fotografias, de 
caráter educativo/ cultural, científico, comercial e publicitário. Esta norma já fez com que 
iniciativas de divulgação do PNCV fossem abandonadas.
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3.7.1.5 Visitação

Por se tratar de uma das atividades de uso público de maior relevância no PNCV, optou-se por 
discorrer sobre ela em uma seção à parte, a seguir, subsidiada por um estudo específico 
realizado para compor este diagnóstico.

3.7.2 VISITAÇÃO

A visitação é a atividade de maior destaque no PNCV, de forma que, nos picos de visitação, 
apesar da presença obrigatória dos condutores de visitantes credenciados, praticamente todos 
os funcionários se mobilizam para desempenhar o papel receptivo. 

Demanda

O Parque possui uma dinâmica bem diferenciada de visitantes ao longo do ano, coincidindo as 
épocas de maior fluxo de visitação com a seca (meados de maio a meados de outubro, com 
destaque para as férias escolares de julho), feriados, férias escolares de fim de ano e fins de 
semana, nesta ordem.

Para análise da demanda no PNCV foram utilizados os registros provenientes do controle 
realizado pela administração na portaria de entrada, na Vila de São Jorge, a partir de 2002. Os 
registros anteriores foram considerados pouco confiáveis, uma vez que, segundo foi relatado, 
não aconteciam de forma sistemática. 

Existe registro do fluxo de visitantes entre os anos de 1994 (4785 visitantes), 1995 (9633 
visitantes), 1996 (6127) e 1997 (somente até setembro, 6487 visitantes). Não foram 
encontrados registros para o período entre 1998 e 2001. Segundo os dados disponíveis, foram 
registrados cerca de 22 mil visitantes em 2002 e 24 mil visitantes em 2003 (um incremento em 
torno de 10%). Em 2004 visitaram o PNCV aproximadamente 19,7 mil pessoas, distribuídos ao 
longo dos meses como mostra a tabela 3.7

Tabela 3.7. Total de visitantes no ano de 2004.

Mês
Ingressos 

Pagos
Ingressos 
Cortesia

Total Geral 
Visitantes

Arrecadação (R$)

Janeiro 1.524 59 1.583 4.572,00
Fevereiro 784 0 784 2.352,00
Março 425 35 460 1.275,00
Abril 1.472 104 1.576 4.416,00
Maio 1.391 366 1.757 4.173,00
Junho. 1.616 625 2.241 4.848,00
Julho 4.995 240 5.235 14.985,00
Agosto 1.434 315 1.749 4.302,00
Setembro 1.516 103 1.619 4.548,00
Outubro 540 235 775 1.620,00
Novembro 801 82 883 2.403,00
Dezembro 1.015 0,00
TOTAL 16.498 2.164 19.677 49.494,00

Fonte: PNCV

A figura 3.23 ilustra a variação mensal no fluxo de visitantes. O mês de julho aparece em 
destaque enquanto pico expressivo de visitação, em que mais de 5000 pessoas visitaram o 
Parque. Os números relativos à visitação em 2005, até julho, indicam uma redução média de 
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17% no volume de visitantes em relação ao ano de 2004. Fatores externos (tais como a 
situação econômica do país e a concorrência entre destinos) podem ser creditados como 
razões para essa redução, uma vez que não se registrou alteração nos fatores internos que 
pudessem motivá-la.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

ja
n.

fe
v.

m
ar

.

ab
r.

m
ai

.

ju
n. ju
l.

ag
o. se
t

ou
t

no
v

de
z

Figura 3.23. Distribuição mensal do fluxo de visitantes em 2004. 
Fonte: PNCV

Perfil do Visitante

Procedeu-se, ainda, uma breve caracterização do perfil do visitante, realizada a partir das 
informações fornecidas pelo PNCV.

 Origem: Pouco mais de um terço dos visitantes é proveniente de São Paulo, cerca de 
um terço do Distrito Federal e em torno de 15% são provenientes de cidades do estado 
de Goiás. O restante compreende visitantes de outros estados e uma pequena parcela 
de estrangeiros.

 Faixa etária: Praticamente metade dos visitantes se encontra na faixa que vai de 26 a 40 
anos, cerca de 25% dos visitantes tem entre 19 e 25 anos e aproximadamente 15% dos 
visitantes registrados possuem mais de 41 anos.

 Escolaridade: Aproximadamente um terço dos visitantes possui nível superior e outro 
terço é representado por estudantes, o restante se distribui entre o 2° grau incompleto, o 
2° grau completo e sem escolaridade.

Opinião do Visitante

A pesquisa de opinião foi realizada pela Rede Bioma Cerrado, (constituída pelas associações 
de condutores de visitantes), entre maio e novembro de 2002, por amostragem e abordagem 
junto aos visitantes do PNCV de maneira voluntária. Somente no mês de julho, pico de 
visitação, os questionários foram aplicados diariamente, somando o montante de 400 
entrevistas. Nos demais meses, os questionários foram aplicados apenas nos fins de semana, 
somando o montante de 100 entrevistas/semana.

As duas indagações foram mensuradas em uma escala qualitativa de 1 a 5, onde a pontuação 
corresponde ao índice de satisfação do visitante. A primeira pergunta foi “como foi o passeio?”, 
a segunda questionava a qualidade das informações e esclarecimentos sobre cinco temas 
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geralmente abordados pelos condutores de visitantes: normas e regulamentos, histórico do 
PNCV, fauna e flora locais e história regional. Os resultados encontram-se nas tabelas que se 
seguem. Segundo a metodologia adotada, a maior parte dos visitantes deu nota máxima ao 
passeio como um todo e os temas apontados como abordados com maior propriedade pelos 
condutores foram, pela ordem: i) normas e regulamentos; ii) flora do cerrado; iii) fauna do 
cerrado; e iv) história.

Tabela 3.8. Nota entre 1 e 5, referente à qualidade do passeio, dada 
pelos visitantes entrevistados.

Mês/Nota 1 2 3 4 5
Junho/julho 0% 0% 1.00% 3.00% 96.00%
Julho 0.25 % 0% 1.00 % 9.25 % 89.50 %
Agosto 1.00 % 0% 9.00 % 10.00 % 80.00 %
Setembro 1.00 % 3.00% 4.00 % 8.00 % 85.00 %
Outubro 0. % 0% 2.00 % 5.00 % 93.00 %
Novembro 0. % 1.00% 5.00 % 5.00 % 89.00 %

Fonte: Rede Bioma Cerrado

Tabela 3.9. Nota entre 1 e 5, referente à qualidade de informações e 
esclarecimentos temáticos abordados pelos condutores de visitantes 
durante a guiagem.

Normas e regulamentos do PNCV

Mês/Nota 1 2 3 4 5

Junho/ Julho 1.00% 2.00% 4.00% 11.00% 82.00 %

Julho 1.50 % 1.50 % 3.25 % 9.50 % 84.25 %

Agosto 1.50 % 1.50 % 3.25 % 4.50 % 90.25 %

Setembro 1.50 % 1.50 % 3.25 % 1.50 % 93.25 %

Outubro 1.50 % 1.50 % 3.25 % 5.50 % 89.25 %

Novembro 1.50 % 1.50 % 3.50 % 14.50 % 80.00 %

Historia do PNCV

Mês/Nota 1 2 3 4 5

Junho/ Julho 1.00% 2.00% 8.00% 17.00% 72.00 %

Julho 4.50 % 2.25 % 6.25 % 20.50 % 66.50 %

Agosto 4.50 % 2.25 % 6.25 % 23.50 % 63.50 %

Setembro 4.50 % 2.25 % 6.25 % 18.50 % 67.50 %

Outubro 4.50 % 2.25 % 6.25 % 23.50 % 63.50 %

Novembro 4.50 % 2.25 % 6.25 % 23.50 % 63.50 %

Fauna do Cerrado

Mês/Nota 1 2 3 4 5

Junho/ Julho 1.00% 4.00% 9.00% 11.00% 75.00%

Julho 4.75 % 1.75 % 7.25 % 16.00 % 70.25 %

Agosto 4.75 % 1.75 % 7.25 % 16.00 % 70.25 %

Setembro 4.75 % 1.75 % 7.25 % 17.00 % 69.25 %

Outubro 4.75 % 1.75 % 3.25 % 4.00 % 87.25 %

Novembro 4.75 % 1.75 % 7.50 % 6.00 % 80.00 %
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Continua...

Flora do cerrado

Mês/Nota 1 2 3 4 5

Junho/ Julho 0% 3.00% 4.00% 11.00% 82.00 %

Julho 3.50 % 1.00% 3.75 % 14.25 % 77.50 %

Agosto 3.50 % 1.00% 8.75 % 19.25 % 70.50 %

Setembro 3.50 % 1.00% 8.75 % 21.25 % 71.50 %

Outubro 3.50 % 1.00% 8.75 % 19.25 % 70.50 %

Novembro 3.50 % 1.00% 8.75 % 04.25 % 85.50 %

Historia de São Jorge e região

Mês/Nota 1 2 3 4 5

Junho/ Julho 5.00% 4.00% 9.00% 24.00% 58.00%

Julho 6.25 % 3.25 % 7.75 % 20.50 % 62.25 %

Agosto 6.25 % 3.25 % 11.75 % 16.50 % 70.25 %

Setembro 6.25 % 3.25 % 11.75 % 06.50 % 80.25 %

Outubro 6.25 % 3.25 % 11.75 % 26.50 % 60.25 %

Novembro 6.25 % 3.50 % 11.75 % 16.50 % 80.00 %

3.7.2.1 Atrativos turísticos existentes e potenciais

A EMBRATUR entende por recurso turístico o local que possui potencialidade para o turismo, 
mas que ainda não possui estrutura para o receptivo de visitantes, ao contrário dos atrativos, 
cujos recursos de atratividade teriam já sido formatados e adequados para receber determinado 
público. Neste trabalho, optou-se por tratar recursos e atrativos de forma genérica, somente 
como atrativos, detalhando-se a existência ou não de infra-estrutura durante a caracterização.

Milton Dines (2005) resume bem a caracterização da oferta atual de atrativos no PNCV em 
apenas um parágrafo, reproduzido a seguir:

“Trata-se de um conjunto de trilhas curtas (até 5 mil metros) que levam aos atrativos 
dispostos ao longo do Rio Preto, cachoeiras, saltos e locais de banho, todos de destacada 
beleza. Ao longo das trilhas é possível observar o relevo acidentado da chapada e 
aspectos bem conservados do cerrado de altitude, característico de toda a região. 
Floração e hábitos de árvores e plantas formam um atrativo especial no Parque. A trilha 
de acesso aos Saltos e Corredeiras, também apresenta caráter histórico, onde podem ser 
vistos resquícios da atividade de garimpo que precedeu a criação do Parque.” 

Considerando-se as trilhas e os atrativos turísticos em operação, os propostos pelo Plano de 
Manejo, em 1998, pelo Plano de Uso Público, em 2001, e os atrativos identificados na Oficina 
de Planejamento, registra-se a existência de 24 atrativos no interior do PNCV.

Atrativos implementados

Os atrativos atualmente em operação são: Trilha da Seriema, Trilha dos Saltos I e II, Trilha das 
Corredeiras, Trilha das Cariocas, Trilha do Cânion II, Trilha do Cânion I. Sua breve descrição e 
suas imagens são mostradas nos quadros e fotos que se seguem e localizadas no mapa 3.7.
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Mapa 3 7 Atrativos turísticos 
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Trilha da Seriema

Distância percorrida 850 m

Tempo médio decorrido* 30 minutos

Tempo médio de 
permanência no local 1:00 - 2:00h

Nível de dificuldade leve

Cap. de suporte adotada 30 pessoas.

Descrição

Apesar de contemplar poucos fatores de atratividade, a trilha da 
Seriema foi proposta no Plano de Manejo (PANTOJA coord., 1998) e 
reforçada no Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001). Entrou 
em operação recentemente e se destaca dos outros atrativos do PNCV 
por permitir a visitação autoguiada. A trilha vai até o Córrego 
Rodoviarinha (também conhecido localmente como Córrego São Jorge 
ou Preguiça) em sistema de circuito. A trilha visa atender ao público 
com dificuldade de locomoção e as famílias acompanhadas por 
crianças, servindo também como alternativa para os visitantes que chegam 
à entrada do Parque após o horário permitido para entrada (12:00h) e, por 
isso, ficam impossibilitados de caminhar até os atrativos mais distantes.

Problemas e ameaças Há possibilidade de descida de lixo pelo córrego, vindo de São Jorge. 

Equipamento facilitador Há uma ponte pênsil no córrego Rodoviarinha, cobrindo um vão de cerca
de 18 m, e uma placa rústica de identificação na entrada da trilha.

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), 
complementados por considerações de condutores de visitantes locais.
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Trilha dos Saltos
Distância percorrida Cerca de 9 km (ida e volta)
Tempo médio decorrido* 1:45h 
Tempo médio de 
permanência no local

1:00h - 2:00h

Nível de dificuldade Moderado a pesado.
Capacidade de suporte 
adotada**

250 pessoas.

Descrição

O percurso é feito na maior parte em terreno acidentado e bastante 
pedregoso. A trilha passa por diversas fitofisionomias: campo rupestre, 
mata ciliar, campo limpo, campo sujo rupestre e mata seca, já próximo 
aos saltos. No caminho tem-se uma vista de veredas e o Mirante das 
Dróseras, planta insetívora endêmica, de onde se tem uma vista 
privilegiada da Serra de Santana.
Durante o primeiro trecho a trilha passa pelo Garimpão, considerado 
maior garimpo de cristal de quartzo da região quando em atividade (1912 
a 1961), com buracos e blocos de cristais expostos. 
O Salto II possui cerca de 120 metros de queda, a qual só pode ser vista 
de cima, por um mirante no caminho. A visão deste local mostra parte do 
Vale do rio Preto, abaixo do Salto.
Acima do Salto II está o Salto I. A descida do mirante do Salto I até o 
Salto I tem cerca de 800 metros, bastante inclinado. O Salto I é, na 
realidade, uma cachoeira com cerca de 80 metros de queda, com grande 
quantidade de pedras, onde o rio Preto forma um poço natural. 
Dependendo da quantidade de água e correnteza é permitida a natação 
até próximo à base do Salto I, mas, em geral, há uma corda limitando seu 
acesso desde um acidente por negligencia do visitante, que ocasionou 
em sua morte. 
Os saltos do rio Preto são tradicionalmente conhecidos como “Saltos do 
Garimpão”.

Problemas e ameaças

Existem buracos bastante fundos na beira da trilha, próximo ao antigo 
garimpo, um local 200 metros acima dos “canais de lavagem”, sendo 
bastante perigosos para fauna silvestre. Seu perigo aos visitantes foi 
minimizado com a instalação de guarda-corpos. 
A descida para o salto e o mirante do Salto II ainda são bastante 
inseguros. É apontada por moradores antigos a existência de buracos 
usados para o despejo de lixo nas épocas de acampamento.
A estrada administrativa cumpre o papel de apoio ao deslocamento em 
caso de acidentes. Esta estrada cruza em dois pontos o córrego 
Preguiça/ Rodoviarinha e encontra-se em péssimas condições, apesar 
das intervenções de melhoria. 

Equipamento facilitador

A chegada ao Salto I é feita em terreno de muito declive, sendo 
ultrapassado com o apoio de corrimões (balaústres de cimento armado 
com correntes), além de um calçamento de pedras. O mirante do Salto II
é munido de guarda-corpo. Há duas placas rústicas indicativas nas 
bifurcações Saltos – Cânions e Saltos – Corredeiras. Os buracos de 
garimpo próximos à trilha possuem correntes de segurança (guarda-
corpos).

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
** As capacidades de suporte adotadas referem-se aos atrativos tomados enquanto conjunto, no caso, Saltos do rio 
Preto e Corredeiras, devendo os condutores de visitantes se organizarem para otimização dos fluxos.
Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), complementados 
por considerações de condutores de visitantes locais.
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Corredeiras
Distância percorrida Cerca de 6,5 km (ida e volta)
Tempo médio decorrido* 1:00h
Tempo médio de 
permanência no local

1:00h – 1:15h

Nível de dificuldade leve
Capacidade de suporte 
adotada**

250 pessoas.

Descrição

As Corredeiras consistem em uma parte da calha rasa e ampla do rio 
Preto, com uma série de piscinas naturais e locais para hidromassagem 
em pequenas quedas d´água. É conhecida como “Pedreiras” na 
estação seca e “Corredeiras” na estação chuvosa.
Este atrativo é, geralmente, visitado em conjunto com os Saltos, ficando 
a cerca de 2 km de distância. A maior parte da trilha é sobreposta à
trilha dos Saltos I e II, bifurcando à direita já próximo ao atrativo. A 
passagem por entre valas do garimpo encurtou a trilha às Corredeiras e 
foi implantada, ainda, uma abertura diagonal das Corredeiras à estrada 
de serviço em direção aos dois saltos.
O meio físico local é composto por rochas no rio, com margens 
arenosas e campos limpo e rupestre. A cerca de 50 metros do local há 
uma pequena mata ciliar. Mais abaixo se encontra o Carrossel, com 
muitas lajes. 

Problemas e ameaças

Sem o desvio urgente de trechos com focos de erosão, há risco de que 
se tornem irreversíveis. Como o local foi intensamente usado antes da 
abertura oficial das trilhas, em 1991, há um excesso de trilhas nesta 
área. Um dos atalhos mais críticos que encurtava caminho das 
Corredeiras à trilha para os Saltos foi interditado.
A estrada administrativa cumpre o papel de apoio ao deslocamento em 
caso de acidentes e encontra-se em péssimas condições, apesar das 
intervenções de melhoria. 
É apontada por moradores antigos a existência de buracos dentro da 
mata usados para o despejo de lixo nas épocas de acampamento. 
Não há praticamente nenhuma sombra disponível, o que funciona como 
fator limitante do tempo de uso do local.
Há relatos da presença do pato mergulhão (Mergus octocetaceus), 
espécie ameaçada de extinção, entre julho e setembro. É possível que 
fluxos de visitação interfiram nos hábitos do animal.

Equipamento facilitador
Há duas placas rústicas indicativas nas bifurcações Saltos – Cânions e 
Saltos – Corredeiras. Os buracos de garimpo próximos à trilha possuem 
correntes de segurança (guarda-corpos).

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
** As capacidades de suporte adotadas referem-se aos atrativos tomados enquanto conjunto, no caso, Saltos do rio 
Preto e Corredeiras, devendo os condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos.
Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), complementados 
por considerações de condutores de visitantes locais.
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Cariocas
Distância percorrida Cerca de 9 km (ida e volta)
Tempo médio decorrido* 1:15h
Tempo médio de 
permanência no local

1:00 – 2:30h

Nível de dificuldade Moderado 
Capacidade de suporte 
adotada** 200 pessoas.

Descrição

O percurso passa por campos limpos, sujos e rupestres, 
possibilitando a visualização, à distância, de algumas matas ciliares 
e buritizais. Mesmo trecho da trilha anterior até a bifurcação Cânion 
– Cariocas. Há também a opção de um atalho passando por antigas 
valas de garimpo até a estrada de serviço.
O último trecho da trilha possui um terreno acidentado e com forte 
declividade, o que a torna bastante perigosa. Há focos de erosão 
em estágio adiantado após a última bifurcação.
O rio Preto deságua em duas cachoeiras ao lado direito da trilha, 
apresentando várias “escadas” que possibilitam que as pessoas 
subam a cachoeira. Existem poços para banho, porém a descida 
até eles é bastante perigosa.
Geralmente esta trilha é combinada com a visitação ao Cânion II. 
Esses atrativos, juntos, são tradicionalmente conhecidos como 
“Corredeiras da Boa Sorte”.

Problemas e ameaças

Na época de chuvas o local pode tornar-se bastante perigoso, 
sendo permitida a visitação apenas mediante uma avaliação 
meteorológica. Também perde muito de sua atratividade, uma vez 
que as cachoeiras ficam com níveis de água muito altos e os poços 
para banho praticamente desaparecem.
Este atrativo possui uma alta capacidade de suporte estimada para 
sua estrutura e não existe uma trilha alternativa para dispersão do 
público ao descer o último trecho, o que causa congestionamento 
em períodos com excesso de visitantes.

Equipamento facilitador

A descida não possui cordas, corrimões ou qualquer outro 
instrumento de segurança, sendo muito inclinada e, portanto, de alto 
risco. Há uma ponte pênsil, na travessia do córrego Rodoviarinha/ 
Preguiça, e quatro pinguelas nos cruzamentos dos corpos d´água e 
grotas.  Há uma placa indicativa na bifurcação Saltos – Cânions. 
Embora tenha sido prevista uma placa rústica na bifurcação Cânion 
– Cariocas, esta ainda não foi instalada.

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
** As capacidades de suporte adotadas referem-se aos atrativos tomados enquanto conjunto, no caso, Carioca e 
Cânions, devendo os condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos.
Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), 
complementados por considerações de condutores de visitantes locais.
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Cânion II
Distância percorrida Cerca de 9,5 km (ida e volta)
Tempo médio decorrido* 1:40h
Tempo médio de 
permanência no local

1:00h – 1:30h

Nível de dificuldade Leve a moderado.
Capacidade de suporte 
adotada 200 pessoas.

Descrição

Da mesma forma que a anterior, segue pela mesma trilha de todos 
os atrativos implementados até a bifurcação. Seu percurso é feito 
em trilha pedregosa, plana, sem muitos aclives, passando por 
paisagens e lugares com sombra e uma bica d´água. Chegando aos 
limites do Cânion, pode-se ver o rio Preto passando por rochas 
contínuas com paredões em seus limites e entrando por um funil em 
uma cachoeira, até chegar a um grande poço, com rochas nas 
margens, onde é possível tomar banho. 

Problemas e ameaças
É bastante perigoso pular no Cânion. Na época de chuvas o local 
pode tornar-se perigoso, sendo permitida a visitação apenas 
mediante uma avaliação meteorológica.

Equipamento facilitador

Há uma ponte pênsil, na travessia do córrego Rodoviarinha/ 
Preguiça, e quatro pinguelas nos cruzamentos dos corpos d´água e 
grotas. Há uma placa rústica indicativa na bifurcação Saltos –
Cânions.

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
** As capacidades de suporte adotadas referem-se aos atrativos tomados enquanto conjunto, no caso, Carioca e 
Cânions, devendo os condutores de visitantes se organizar para otimização dos fluxos.
Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), 
complementados por considerações de condutores de visitantes locais.
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Cânion I
Distância percorrida Cerca de 10,5 km (ida e volta)
Tempo médio decorrido* 2:00h
Tempo médio de 
permanência no local

30 minutos 

Nível de dificuldade Moderado a pesado.
Capacidade de suporte 
adotada

200 pessoas.

Descrição

O percurso é o mesmo do anterior, com um pequeno desvio no 
quilometro final. Trilha atualmente pouco usada e, quando visitada, 
geralmente é combinada com o Cânion II. Existem duas opções de 
chegada pelo Cânion II: uma por terra, outra subindo o rio. 
Consiste em um cânion pequeno, com piscinas menores que o 
anterior e pouco espaço para as pessoas se acomodarem. Muitos 
de seus poços desaparecem na seca.

Problemas e ameaças

Na época de chuvas o local torna-se bastante perigoso, não sendo 
permitida a visitação. Há relatos da presença do pato mergulhão 
(Mergus octocetaceus), espécie ameaçada de extinção, entre julho 
e setembro. Fluxos de visitação podem interfirir nos hábitos do animal.

Equipamento facilitador
Há uma ponte pênsil, na travessia do córrego Rodoviarinha / 
Preguiça, e quatro pinguelas nos cruzamentos dos corpos d´água e 
grotas. Há uma placa rústica indicativa na bifurcação Saltos – Cânions.

* Tempo médio decorrido para a ida aos locais de visitação, contabilizando-se as paradas.
** As capacidades de suporte adotadas referem-se aos atrativos tomados enquanto conjunto, no caso, Carioca e 
Canions, devendo os condutores de visitantes se organizarem para otimização dos fluxos.

Fonte: Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) e Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), 
complementados por considerações de condutores de visitantes locais.

Foto 3.33. Cachoeira do rio Preto (Salto I - 80m)
Fonte: Ruy Tolentino

Foto 3.34. Salto do rio Preto (Salto II - 120m), 
vista do mirante. Fonte: Ruy Tolentino
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Foto 3.35. Corredeiras (Pedreiras do rio Preto)

Foto: Ruy Tolentino

  
Foto 3.36 Cariocas. Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.37. Cânion II. Foto: Ruy Tolentino Foto 3.38. Cânion I. 
(Foto: acervo IBAMA-PNCV

Atrativos não implementados

Entre os atrativos turísticos não implementados, estão:

1. Trilha São Jorge – Capela (PM e PUP)

2. Trilha e Mirante do Carrossel (PM e PUP)

3. Poço da Capivara (OP)

4. Trilha do Cruzeiro (PM e PUP)

5. Mirante Serra do Rio Preto (PUP)

6. Trilha Buriti-Mirim (PUP)

7. Trilha das Cobras (PUP)

8. Mirante Capão Grosso (PUP)

9.   Trilha e Mirante da Ponte de Pedra (PUP)

9. Ciclovia São Miguel – Riacho Fundo (PUP)

10. Trilha do Rabo da Baleia (PM)

11. Brumado (PM)

12. Trilha do Acaba-Saco (PM)

13. Sete Lagoas (PM)

14. Córrego de Pedra (OP)

15. Morro do Ministro (OP)

16. Cachoeira do Santaninha (OP)

PM: Plano de Manejo (PANTOJA, coord. 1998); PUP: Plano de Uso Público 
(LEEUWENBERG, 2001); 
OP: Oficina de Planejamento (IBAMA, 2005).



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 3 – Análise da UC

315

Parte destes atrativos foi observada nos estudos de viabilidade, realizados no escopo dos 
outros planos ou pela equipe do PNCV e associações de condutores, mas nem todos tiveram 
uma análise aprofundada sobre sua demanda ou adequação aos objetivos de manejo do 
PNCV, fato que poderá ocorrer no futuro, agregando novas sugestões potenciais. Algumas 
destas propostas incluíram atrativos cujo acesso se dá por áreas privadas, requerendo 
articulações com proprietários. Considerações sobre estes atrativos estão descritas/compiladas 
a seguir:

1. Trilha São Jorge - Capela

O Povoado de Capela pertence ao território 
municipal de Cavalcante. Apesar disto, fica a 
uma distância de cerca de 70 km da sede
municipal, sendo seus acessos mais próximos 
pela Vila de São Jorge, a 22 km de caminhada, 
e pelo município de Colinas do Sul, a cerca de 
40 km (foto 3.39). 

As famílias que vivem no povoado não passam 
de trinta e há proprietários que mantém suas 
casas fechadas boa parte do ano – segunda 
residência.

Foto 3.39. Estrada de chegada ao Povoado de 
Capela. 
Foto: acervo IBAMA-PNCV

Quanto à infra-estrutura básica, algumas casas ainda são feitas de adobe e palha, poucas 
delas possuem abastecimento de água, a maioria utiliza fossas negras e os moradores fazem 
uso de lampiões e geradores para energia elétrica. Não há serviço de telefonia celular, há um 
orelhão e algum comércio, pouco diversificado. Esses fatos podem dificultar o planejamento 
prévio da passagem de grupos organizados de visitantes pelo povoado.

Enquanto possíveis atrativos turísticos de cunho cultural, há a Novena de São Sebastião, no dia 
6 de janeiro, e a Caçada da Rainha, no dia 10 de julho. Esta segunda manifestação cultural foi 
descrita em maiores detalhes no levantamento histórico-cultural, relatório de subsídio ao Plano 
de Manejo. Nessas ocasiões, vários moradores de povoados próximos se concentram no 
Povoado de Capela e os eventos constituem mais um atrativo local a ser aproveitado no caso 
da implementação de um roteiro turístico. Entretanto, no mês de janeiro, o período de chuvas 
inviabiliza a travessia do rio Preto, sendo necessário o estudo de uma alternativa de travessia. 
O povoado carece de atividades que dinamizem sua economia.
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No estudo para operacionalização desta 
trilha, foi aproveitado o traçado original,
utilizado há décadas pelos moradores, e 
agregou-se um atrativo batizado de Sete 
Quedas (tradicionalmente conhecida como 
Cachoeira do Bode), constituindo-se em 
desvio de 3 km, sem trilha demarcada. (foto 
3.40) 

Trata-se de uma proposta de trekking com 
pernoite nos limites da UC, em acampamento 
selvagem, possivelmente agregando a 
oportunidade de observação de fauna, 
inviável até então por conta dos horários de 
funcionamento do PNCV que não coincidem 
com os ideais com os da prática da atividade.

Considerando-se a saída do Centro de 
Visitantes, foram eleitas duas alternativas de 
percurso, a seguir descritas:

1ª Alternativa de percurso: Trata-se de uma 
travessia da Vila de São Jorge ao Povoado de 
Capela, com um percurso total de 22 km de 
caminhada, sendo 15 km no interior da UC e 
mais 7 km fora da UC, parte deles por uma 
estrada vicinal que se liga à estrada 
Cavalcante – Colinas do Sul. 

Para chegada no Povoado de Capela é 
necessário descer a Serra de Santana, de 
onde se tem a vista do Mirante da Capela. 
(foto 3.41). Este é o trecho mais difícil do 
percurso, devido à alta declividade do terreno. 

Deve-se encomendar previamente refeições e 
pernoite para a chegada ao Povoado de 
Capela. De lá, o retorno é feito via sedes 
municipais de Colinas do Sul ou Cavalcante.

2ª Alternativa de percurso: Trata-se de uma 
trilha com pernoite no PNCV, com um 
percurso total de 30 km caminhados no 
interior da UC, saindo e retornando pela Vila 
de São Jorge, sem a passagem pelo povoado 
de Capela.

Foto 3.40. Sete quedas ou Cachoeira do Bode.
Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.41. Mirante da Capela.
Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.42. Travessia Fiandeiras (rio Preto).
Foto: acervo IBAMA-PNCV
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As duas alternativas podem incluir a passagem por atrativos já implementados (Cariocas, 
Cânions I e II). A travessia do rio Preto, em ambos os casos, pode ser feita pela “travessia para 
Fiandeiras”, utilizado há décadas pelos moradores especialmente antes do decreto do PNCV
(foto 3.42) ou logo após o Cânion I.

As áreas de pernoite necessitam de estudos mais aprofundados para sua definição. Dentre as 
propostas estão dois antigos acampamentos garimpeiros, o primeiro chamado “Fiandeira”, a 
2 km de Sete Quedas (figura 3.24), e outro chamado “Pedra do Bode” (ainda não visitado pela 
equipe), a 1,5 km do mesmo atrativo. Ambos os locais cogitados possuem problemas quanto ao 
acesso à água na estação seca, visto que muitos dos corpos d´água não são perenes. Existe 
uma terceira alternativa, cuja sugestão foi resgatada da expedição feita para a elaboração do 
Plano de Uso Público, que propõe um acampamento selvagem nas proximidades de Sete 
Quedas, tendo sido feito, inclusive, um estudo de impacto sobre a fauna.

Já se iniciou o estudo de procedimentos para resgate em casos de acidente, não havendo 
ainda um resultado conclusivo sobre sua operacionalização. Há, ainda, a proposta de 
instalação de uma torre de observação e um posto de apoio multiuso, que serviriam tanto para 
as atividades de fiscalização como para o auxílio às atividades de visitação. Um empecilho é a 
dificuldade de transporte de materiais e equipamentos de obra até o local. Outra questão a ser 
levantada é a praticidade do deslocamento da equipe do PNCV por tantos quilômetros, sendo 
que, muito provavelmente, existem pontos de observação alternativos, e o impacto sobre a 
paisagem. A figura 3.24 que se segue esquematiza a disposição dos locais propostos pela 
equipe do PNCV no percurso de travessia São Jorge - Capela.

Figura 3.24. Esboço de formatação da trilha de Travessia São Jorge – Capela.

Fonte: IBAMA – PNCV, com adaptações.
* Apesar dos locais propostos terem sido georreferenciados, o esquema acima apenas estima sua localização.
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Como estratégia para abertura de parte da trilha, a administração do PNCV respondeu à 
solicitação do Exército Brasileiro, permitindo a marcha de 150 oficiais em treinamento no 
percurso no ano de 2006. A atividade causou revolta na comunidade, visto que utilizaram armas 
de fogo e deixaram cartuchos de bala espalhados pela área.

No Plano de Manejo (PANTOJA, coord 1998), são indicadas três cachoeiras cuja abertura 
poderia beneficiar as comunidades da Capela e do Moquém, respectivamente, a Cachoeira do 
Ribeirão Cercado e as Cachoeiras do Roncador e do Córrego Vermelho, ambas próximas uma 
a outra e as três apontadas como de baixo impacto. O povoado do Moquém localiza-se entre a 
Capela e o município de Cavalcante, na estrada que liga Cavalcante a Colinas do Sul. 
Constituem opções a serem estudadas no futuro. 

2. Trilha e Mirante do Carrossel (PUP)

Distância percorrida: 9 km

Descrição: Grande parte desta trilha coincide com a trilha dos Saltos I e II. Na trilha entre as 
Corredeiras e os Saltos há uma bifurcação até os limites do rio Preto, em local composto por 
grande variedade de rochas, canais, cachoeiras e poços de tamanhos diversos, possibilitando, 
inclusive, a natação. Próximo ao complexo rochoso há um pequeno cânion até o topo do Salto I. 
A implementação deste atrativo poderia, ainda, contribuir para a dispersão do público neste 
setor de visitação, possibilitando a diminuição da pressão, por exemplo, sobre as “Cariocas”, 
local com um grande fluxo, proporcionando certo desconforto aos visitantes e 
congestionamento de pessoas na trilha de saída em picos de visitação. 

Foto 3.43. Imagem do Carrossel.
Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.44. Imagem do Carrossel - 2.
Foto: Ruy Tolentino

O mirante do Carrossel encontra-se entre o Carrossel e o Salto I, bem acima do nível do rio 
Preto. A vista mostra as curvas do carrossel, sua cachoeira de maior porte e o poço, (fotos 3.43 
a 3.46).
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Foto 3.45. Vista do Mirante do Carrossel.
Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.46. Vista do Mirante do Carrossel – 2
Foto: acervo IBAMA-PNCV

3. Poço da Capivara (OP)

Distância percorrida: 9 km

Descrição: O poço fica poucos metros à montante 
do Cânion I, em uma curva do rio Preto, foto 3.47. 
Possui uma praia, cerca de 50 m de uma margem a 
outra e cerca de 3 m de profundidade na estação 
seca, sendo propício para banho e prática de 
natação. A proposta de sua inserção como atrativo 
seria gerar dois roteiros diferenciados: Cariocas –
Cânion II e Cânion I – Poço da Capivara. Outra 
proposta seria a de sua inserção na travessia São 
Jorge – Capela.

Foto 3.47. Poço da Capivara.
Foto: acervo IBAMA-PNCV

4. Trilha do Cruzeiro (PUP)

Distância percorrida: 6 km

Descrição: Trata-se de uma trilha histórica usada regionalmente como caminho para 
Cavalcante, marcada por uma cruz de madeira em seu início. Começa no lado leste do PNCV, 
às margens da GO-118, 22 km ao norte da sede municipal de Alto Paraíso de Goiás. A fazenda 
foi desapropriada e indenizada, sendo que a estrutura de uma casa serviu durante algum tempo 
como posto de fiscalização, hoje fora de funcionamento. A trilha é apropriada, inclusive, para 
grupos de terceira idade e crianças. Em seu topo há um mirante, local de uma antiga capelinha 
para São Judas Tadeu onde, cedo da manhã, é possível a prática de observação de fauna.

5. Mirante da Serra do rio Preto (PUP)

Descrição: O local encontra-se no extremo sul do PNCV, próximo ao Marco 91, de limite da UC. 
Seu acesso é pela estrada (fora da UC) que leva ao “discoporto”, próximo à torre da Brasil 
Telecom. Um empecilho são as péssimas condições em que se encontra a estrada. O local 
possibilita uma ampla vista do Vale do rio Preto, desde o Cânion I até os Saltos. 
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6. Trilha Buriti-Mirim (PUP)

Distância percorrida: cerca de 20 km

Descrição: Inicia-se em áreas privadas, na Fazenda Barbosa ou Capão Grosso. Passa pelos 
córregos dos Couros, das Cobras e Buriti-Mirim, com diversas nascentes. Para chegar neste 
último córrego é necessário subir o morro das Cobras, com muito cascalho, pouco 
sombreamento e a presença de gado, que compromete a qualidade das águas. Além de longo, 
o percurso possui um nível de dificuldade bastante elevado e sua maior parte encontra-se fora 
dos limites da UC.

7. Trilha das Cobras

Distância percorrida: 15 -18 km

Descrição: Inicia-se também na Fazenda Barbosa ou Capão Grosso, sendo bastante 
semelhante à trilha anterior, porém, com nível de dificuldade de leve a moderado. É o recurso 
turístico do interior do PNCV mais próximo à sede de Alto Paraíso de Goiás, saindo do rio dos 
Couros, próximo à pista de pouso. O turismo nesta área poderia inibir as práticas de garimpo e 
coleta de flores, apontadas comuns ao local, tanto em função do movimento de visitantes como 
por incrementar as possibilidades de renda dos praticantes destas atividades, que são tidas 
como prejudiciais à conservação do ambiente da UC.

8. Mirante do Capão Grosso

Distância percorrida: menos de 500m de subida.

Descrição: Acesso próximo às margens da GO-118, a cerca de 8 km de Alto Paraíso de Goiás. 
O local possibilita vislumbrar parte do Parque e da Serra de Alto Paraíso de Goiás. Ainda fora 
das cercas do PNCV, há uma antiga cascalheira, local degradado que serve de estacionamento 
para rituais de grupos místicos do município. Lá é celebrado o título de “Chakra Cardíaco do 
Planeta”. 

9. Trilha e Mirante da Ponte de Pedra

Distância percorrida: cerca de 7 km.

Descrição: Trilha já existente, iniciando-se na Fazenda Renascer, em Cavalcante. A trilha 
possui trechos bastante íngrimes, com áreas sombreadas. A ponte é uma formação natural 
formada pela força das águas. Próximo à ponte encontra-se uma série de cânions do rio São 
Domingos. O local encontra-se próximo no limite entre o PNCV e a fazenda. 

10. Ciclovia São Miguel – Riacho Fundo (PUP)

Descrição: Proposta de constituição de uma trilha, aproveitando antigos caminhos cavaleiros, 
para práticas de ciclismo. O percurso liga uma estrada de terra do PNCV, que leva até Sete 
Lagoas, na altura do morro da “Rabo da Baleia”, e às localidades de Volta da Serra e Riacho 
Fundo, na direção sudoeste do Vale da Lua, margem oposta da GO-239. A parte do percurso 
fora do PNCV já foi realizado com grupos por uma operadora de turismo local.
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11. Trilha do Rabo da Baleia (PM)

Descrição: Inicia-se no lado sul do PNCV, às margens da rodovia GO-239, 20 km a oeste de 
Alto Paraíso de Goiás. O acesso é feito por propriedade privada, por cerca de 3 km até o início 
do morro e mais alguns até seu topo. Lugar visitado por grupos místicos e excursionistas. Há 
um grande apelo paisagístico e, na época de chuvas, forma-se uma cachoeira apropriada para 
banho. Grande parte do percurso encontra-se fora dos limites da UC.

12. Brumado (PM)

Descrição: Trata-se de uma antiga estrada cavaleira que vai até Pouso Alto. Na travessia, na 
qual é indicada a pernoite, percorrem-se antigos garimpos de cristal de rocha.

13. Trilha do Acaba-Saco (PM)

Descrição: Outra proposta de trekking com pernoite no interior da UC. Trata-se de uma antiga 
estrada cavaleira que cruza o PNCV do Rabo da Baleia até o Catingueiro, atravessando o rio 
Preto e subindo a Serra de Santana.

14. Sete Lagoas (PM)

Descrição: O acesso é feito por uma antiga estrada ao Riacho Fundo, até a altura do morro 
denominado “Peito de Moça”, formação que constitui um dos “cartões postais” do PNCV, de 
onde se avista de forma privilegiada o rio Preto. 

15. Córrego de Pedra (OP)

Descrição: O córrego de Pedra possui uma cachoeira apropriada para banho durante algumas 
épocas do ano. O atrativo que pode funcionar em conjunto com a Trilha do Cruzeiro (item 3), 
visto que possuem acessos comuns.

16. Morro do Ministro (OP)

Descrição: Local de grande apelo paisagístico, propício para a prática de técnicas de escalada. 

17. Cachoeira do Santaninha (OP)

Descrição: Encontra-se próxima ao Pouso Alto, com acesso pela GO-118. Possui poços 
apropriados para banho.

18. Transporte motorizado para os Saltos 

Descrição: No Plano de Uso Público (PUP) foi levantada a possibilidade de inserção de acesso 
motorizado pela estrada de serviço até as Corredeiras. Atualmente, em função principalmente do 
grande número de resgates demandados à equipe de uso público, propõe-se o aumento do 
percurso motorizado até a porção superior dos Saltos do rio Preto. As maiores causas das 
estatísticas de “acidentes” nas caminhadas nesse percurso são fadiga, insolação e torções.

Proposta para o “Portão Norte” do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Além dos atrativos listados, destacam-se os identificados a partir de indicações da oficina de 
planejamento e estudados em expedições recentes realizadas no interior do PNCV, na tentativa 
de estabelecer o local mais adequado para abertura do “portão norte”, uma segunda entrada 
oficial do PNCV no município de Cavalcante.  Entre os participantes das expedições estavam 
membros da equipe do PNCV, representantes da Associação de Condutores – ACECE e 
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Prefeitura Municipal de Cavalcante, membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e 
técnico da MRS – Consultoria Ambiental. 

Os atrativos constituem locais para banho, mirantes e cachoeiras nos rios São Domingos e 
Montes Claros e nos córregos Maria Teles e Diogo. A partir destas expedições, foram descritas 
duas alternativas para acesso ao PNCV nesta área: o acesso pela Ponte de Pedra (que leva às 
cachoeiras do rio São Domingos), e o acesso pelo povoado Catingueiro (que leva ao rio Montes 
Claros, córrego do Diogo e Cachoeira Maria Teles). Os dois trechos a seguir foram compilados 
e descritos, segundo os relatórios das expedições.

Acesso 1: Ponte de Pedra/ Rio São Domingos

Esta trilha tem inicio na Fazenda Renascer (foto 3.48), propriedade privada situada a 8 km da 
cidade de Cavalcante, já utilizada para visitação. Logo no inicio da trilha há um trecho com forte 
declividade para se chegar a “Ponte de Pedra” (foto 3.49), indicada como potencial atrativo no 
PUP. 

Após a “Ponte de Pedra”, segue-se a trilha até o desvio para o primeiro banho no Rio São 
Domingos. Retomando a caminhada em terreno plano, em trilha a ser demarcada, passa-se por 
duas cachoeiras do rio São Domingos (fotos 3.50 e 3.51), totalizando 6, 5 km de caminhada.

O retorno é feito por outro acesso, para evitar uma descida bastante íngrime, até alcançar a 
trilha original de volta à Ponte de Pedra e, então, ao ponto de partida, na Fazenda Renascer. 
São quase 14 km de percurso total.

Foto 3.48. Fazenda Renascer
Foto: acervo IBAMA-PNCV

Foto 3.49. Ponte de Pedra
Foto: Cleyton Ogura



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 3 – Análise da UC

323

Foto 3.50. Primeira Cachoeira rio São Domingos.
Foto: acervo IBAMA-PNCV

Foto 3.51. Segunda cachoeira rio São Domingos.
Foto: acervo IBAMA-PNCV

Acesso 2: Catingueiro/ rio Montes Claros e córregos Diogo e Maria Teles

Na região do Catingueiro encontra-se uma comunidade dispersa e seu acesso possui 40 km, 
partindo da sede municipal de Cavalcante, dificultado pela serra do Vão. Foram realizadas três 
expedições de reconhecimento ao local, visto que os atrativos são dispersos.

Na primeira expedição, partiu-se das imediações de uma propriedade privada, até a área do 
PNCV, em um percurso de cerca de 2 km, bastante íngrime. Logo no primeiro trecho, 
percorrem-se trechos de campo limpo e parte da área de formação do rio Roncador, local de 
extrema fragilidade ecológica, o que inviabiliza o acesso por este caminho. Além disso, não foi 
possível chegar à base da Cachoeira do Roncador (foto 3.52) por esse percurso. Há uma outra 
opção para se chegar mais próximo à cachoeira, por uma estrada vicinal saindo de uma das 
propriedades do Catingueiro.

A uma distância de 1,5 km desta cachoeira, em terreno plano, chega-se à Cachoeira do rio 
Vermelho (foto 3.53 e 3.55), entretanto, mais uma vez percorre-se terreno desaconselhável ao 
pisoteio: o leito do córrego, com incidência de buritis. O retorno foi feito pela trilha original, 
totalizando um percurso de 19 km, ida e volta.

A segunda expedição foi realizada a partir de uma propriedade privada e percorrida até o 
córrego Maralinda (foto 3.54), percurso de cerca de 4 km, em terreno íngrime e de difícil 
acesso. O córrego corre por uma laje de quase 30 metros e não tem poço para banho. Deste 
ponto, a equipe desceu o córrego até o rio Montes Claros, visitando seus vários poços à 
montante, apropriados para o banho (foto 3.56). O percurso do rio Montes Claros até a 
propriedade de origem em trilha demarcada, totaliza cerca de 2,5 km. Segundo relatórios 
técnicos, esta segunda alternativa mostrou ser a mais viável, desde que excluído o córrego 
Maralinda.
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Foto 3.52. Cachoeira do Roncador

Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.53. Cachoeira do rio 
Vermelho. Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.54. Córrego Maralinda.
Foto: Ruy Tolentino

Foto 3.55. Cachoeira do rio Vermelho 2.
Foto: Ruy Tolentino Foto 3.56. Poço do rio Montes Claros.

Foto: acervo IBAMA-PNCV

Em uma terceira oportunidade, a equipe partiu da mesma propriedade em direção à Cachoeira 
do Córrego Maria Teles. O início do percurso foi feito de carro por 1,5 km. No primeiro 
quilômetro de caminhada, atravessa-se o rio Montes Claros, seguindo por  trilha demarcada até 
o início do morro que dá acesso à cachoeira. No morro, após cerca de 1,5 km, chega-se ao 
mirante da cachoeira, sendo inviável alcançar sua beirada. A cachoeira Maria Teles corre por 
uma laje de quase 80 metros, não formando poços para banho. 

Ainda foi feita uma investida até uma queda d´água anterior a esta mas, devido ao tipo de 
terreno (beira de córrego, buritizal) desconsiderou-se  a proposta. Nesta área foi encontrada a 
“droséra”, planta insetívora endêmica de campos de altitude, comprovando a fragilidade do terreno.

A tabela 3.10 a seguir, sintetiza as vantagens e desvantagens de cada um dos caminhos.
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Tabela 3.10. Pontos positivos e negativos das propostas de acesso ao PNCV por Cavalcante.

Ponte de Pedra/ rio São Domingos Catingueiro/ rio Montes Claros, Diogo e Maria Teles

P
o

n
to

s 
P

o
s

it
iv

o
s

 Proximidade da infra-estrutura de apoio (9 km);
 Possibilidade de acesso no ano inteiro;
 Investimento baixo (trechos curtos com trilhas 
a serem abertas; não há necessidade de 
abertura/ melhoria de estradas de acesso)

 Resultados em curto prazo;
 Beleza cênica única;
 Possibilidade de abertura de trilhas formando 
circuito;

 Grande potencial para educação ambiental;
 Possibilidade de conexão com atrativos do 
Catingueiro;

 Controle de acesso facilitado (apenas um  
proprietário).

 Possibilidade de abertura de trilhas formando 
circuito;

 Grande quantidade de exemplares da fauna;
 Grande potencial para educação ambiental;
 Possibilidade de conexão futura com São Jorge 

através de antiga estrada cavaleira (Acaba Saco); 
 Beleza cênica.

P
o

n
to

s
 N

e
g

at
iv

o
s

 Trilha com subida íngreme (aproximadamente 
1km de extensão) com desnível de 200 a 300m;

 Maior dificuldade de conexão com a trilha que 
liga São Jorge ao Catingueiro;

 Distância da infra-estrutura de apoio (40km);
 Acesso restrito ao período de estiagem;
 Investimento alto (a maioria das trilhas devem ser 

abertas; há necessidade de abertura/ melhoria de 
estradas de acesso; serra do vão, pontes sobre 
córregos e mata-burros em lugar de colchetes);

 Fragilidade ecológica dos percursos;
 Resultados em longo prazo;
 Controle de difícil acesso (vários proprietários).
 Trilhas com subidas íngremes com desníveis de 400 a 

500m;
 Atrativos dispersos. 

Fonte: Relatórios de expedições aos locais.

Os mapas 3.8 e 3.9, na seção final do documento, apresentam os setores de visitação 
trabalhados para a seção de uso público do Plano de Manejo, nos quais foram divididos os 
atrativos implementados e propostos.

3.7.2.2 Infra-estrutura e equipamentos de apoio à visitação

A estrutura de apoio à visitação existente no PNCV inclui o novo Centro de Visitantes, às vias 
internas, com destaque para a estrada de serviço e às trilhas dos Saltos, Corredeiras, Cariocas, 
Cânions I e II e Seriema. O Centro de Visitantes possui uma área com cerca de 520 m2 (foto 
3.57) e se localiza na entrada do Parque na Vila de São Jorge. Consta de uma edificação térrea 
com uma sala ampla que serve de auditório (foto 3.58) com 50 lugares, utilizado para reuniões, 
encontros e visitas escolares. O auditório abriga uma exposição permanente de fotografias de 
autoria de Araquém Alcântara e Íon David, com temática ambiental.

Outros dois espaços permitem diversos usos, um deles abriga o acervo da biblioteca. Existem 
rampas de acesso para cadeirantes e instalações sanitárias para portadores de necessidades 
especiais (foto 3.59). Há um espaço para ambulatório ou lanchonete (foto 3.60), um balcão para 
registro de entrada (foto 3.61) e cobrança de ingressos e uma sala ou hall de exposição (foto 
3.62). O estacionamento tem capacidade para receber 30 veículos.
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Foto 3.57. Entrada do Centro de Visitantes Foto 3.58. Auditório do Centro de Visitantes.

Foto 3.59. Banheiro adaptado para 
pessoas com dificuldades de 
locomoção

Foto 3.60. Espaço para ambulatório ou 
lanchonete.

Foto 3.61. Balcão de recepção do 
Centro de Visitantes

Foto 3.62. Espaço para exposições
Fotos: acervo IBAMA-PNCV

Alguns equipamentos utilizados como apoio para as atividades de uso público, embora não 
destinados somente para este fim, são: equipamentos de comunicação (rádio VHF , antena, 
autotrac, Internet), equipamento de informática e de escritório, equipamento audiovisual 
(câmera e filmadora digitais, datashow, retroprojetor, televisão, videocassete) e automóveis 
(quatro carros e três motocicletas).

Atualmente, em termos de equipamentos de apoio nas trilhas, existem: uma ponte sobre o 
córrego Rodoviarinha e quatro pinguelas em córregos e grotas na trilha dos Cânions; três 
placas rústicas (tipo “totem”) em bifurcações; um guarda-corpo no mirante do Salto II e 
corrimões de apoio na descida para o Salto I e II.
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A figura 3.25 que se segue exemplifica os equipamentos e intervenções presentes nas trilhas.

LEGENDA

A. Pinguela de travessia 

B. Calçamentos de pedras

C. Proteção de pedras para as dróseras, no mirante de mesmo 

nome.  

D. Sinalização rústica nas bifurcações 

E. Barreiras de interdição para trilhas não oficiais

F. Barreiras de contenção da água nos leitos da trilha e 

drenagens laterais

Figura 3.25. Equipamentos e intervenções presentes nas trilhas.

Fonte: IBAMA-PNCV, com adaptações.

O controle sobre a situação destes equipamentos nas trilhas é realizado por meio de relatórios 
periódicos e é atribuída à Coordenadoria de Uso Público do PNCV a função de alertar a 
administração sobre qualquer avaria ou mau funcionamento na infra-estrutura e materiais 
permanentes em uso, logo que o fato ocorra ou seja identificado, para que sejam tomadas 
providências no sentido de reparar o patrimônio.

As trilhas foram recentemente re-estruturadas através do Projeto de Manejo e Interpretação de 
Trilhas do PNCV, implementado no ano de 2004, por meio de uma parceria entre IBAMA,
WWF- Brasil e Embaixada do Japão. Os trabalhos incluíram, entre outras atividades, o 
treinamento de pessoal para manejo de trilhas, o desvio de trilhas e trabalhos de recuperação 
nas áreas mais impactadas, a instalação de estruturas de drenagem e proteção, a instalação de 
pontes e pinguelas sobre corpos d´água e estruturas de proteção. 

Um projeto ainda em atividade implementado pela Diretoria de Ecossistemas– DIREC/ IBAMA 
em 2005, a partir de uma consultoria de Milton Dines, é o Monitoramento de Impacto do 
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Sistema de Trilhas. Este projeto objetiva avaliar e monitorar os impactos biofísicos e sociais da 
visitação sobre as trilhas do Setor de Visitação do rio Preto, além da efetividade dos serviços  
de condução de visitantes para a integridade das áreas destas áreas de visitação. A 
metodologia adotada para o gerenciamento dos Impactos da Visitação foi a chamada “VIM” 
(Visitors Impact Manegement).

3.7.2.3 Gestão do uso público

Objeto de iniciativas pioneiras, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros pode ser
considerado referência na gestão do uso público em Unidades de Conservação. Com a 
implementação dos diferentes programas, projetos e parcerias realizados para apoio ao manejo 
da visitação no PNCV ao longo de sua história, através de erros e acertos, o modelo de gestão 
foi amadurecendo e evoluindo, sempre com a participação ativa das comunidades locais, dos 
empresários, condutores de visitantes e ambientalistas em geral. 

Entre funcionários, parceiros e colaboradores, o PNCV dispõe de grupos treinados em 
diferentes áreas (manutenção de trilhas, monitoramento de impactos, interpretação ambiental, 
segurança, etc), o que permite o contínuo avanço e evolução na organização do uso público, de 
forma participativa e dinâmica.

Exemplos disso são as mais recentes iniciativas ligadas à regulamentação do uso público no 
PNCV, entre elas:

i) Formalização da relação existente há 13 anos entre o Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros e as Associações de Condutores de Visitantes dos municípios de seu 
entorno, por meio de acordo celebrado no período do início do ano de 2005 ao término 
do ano de 2006.

ii) Elaboração do Regimento Interno da Unidade pelo CONPARQUE, que entre suas 
normas, disciplinará a formação do CIAA e o Uso Público no PNCV;

Do Plano de Trabalho anexo ao Termo de Cooperação entre IBAMA e Associações de 
Condutores de Visitantes, vale ressaltar como finalidades da relação: 

 O cumprimento dos objetivos de um Parque Nacional, que é associar às Atividades de 
Recreação com Educação ambiental;

 A manutenção com a Comunidade do entorno de uma relação que propicie sua 
sustentabilidade;

 A contribuição para manutenção da integridade do Patrimônio Natural, através do 
monitoramento ambiental, tais como, aconselhamento referente à coleta e/ou 
depredação de materiais bióticos e abióticos, além da conservação propriamente dita, 
por meio do recolhimento de lixo;

 A proteção da Unidade, através do monitoramento do seu entorno, denunciando as 
ocorrências de focos de incêndio, invasão, extrativismo e caça;

 A promoção de melhores condições de segurança à visitação por meio de cursos de 
primeiros socorros busca e resgate.
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 A Normalização da qualidade de condução de visitantes, através da implementação de 
cursos homologados pela Unidade de Conservação de capacitação e reciclagem;

 A Normalização através da implementação de Código de Conduta de Visitação 
discutido pelos Partícipes.

Do Regimento Interno (anexo 33) em vigor atualmente, vale ressaltar:

O artigo 64, que define que 

os serviços que serão implementados através de convênios entre o Parque, 
entidades integrantes do Conselho Consultivo e parceiras do Centro de 
Integração de Atividades Ambientais, serão regidas pela Lei nº 8666 e a 
Instrução Normativa nº 1, não sendo consideradas concessões.

O artigo 67, que define que

a entrada de visitantes no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros está 
condicionada ao acompanhamento por um condutor de visitantes 
especializado, devidamente credenciado pela administração desta Unidade e 
pertencente aos quadros das Associações de Condutores formalmente 
conveniadas com o IBAMA.

O artigo 86 e seu parágrafo primeiro, que definem que 

o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros manterá Convênio com as 
Associações de Condutores da sua área de entorno, cabendo as mesmas, 
manter quadro de no máximo 100 (cem) Condutores para prestarem serviço no 
interior da Unidade.

§ 1º – Entende-se por Condutor de Visitante a pessoa credenciada pela 
Unidade de Conservação a conduzir o turista ou qualquer outra pessoa 
enquadrada por este Regimento como Visitante, a partir da conclusão de curso 
de formação e capacitação por ela homologada e filiada a uma das 
Associações conveniadas.

O artigo 87, que determina entre outros requisitos para o credenciamento dos condutores:

Certificado de Conclusão de Curso Básico aplicado pelo Centro de Integração 
de Atividades Ambientais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros com 
no mínimo 260 horas (duzentos e sessenta), contando carga horária de cada 
matéria e estágios obrigatórios no Parque Nacional, a serem realizados com 
guias diferentes, sendo no mínimo 4 estágios para cada trilha e com no 
máximo 2 (dois) estagiários para cada Condutor credenciado;

Certificado de conclusão de Cursos de Reciclagem em Primeiros Socorros e 
Conceitos de Segurança conforme Portaria 814/2001 do Ministério da Saúde a 
ser realizado semestralmente. As aulas de primeiros socorros deverão 
privilegiar informações sobre procedimentos próprios para cada época do ano 
(Período Seco e Período Chuvoso).
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E ainda o artigo 93, que normatiza a presença de equipes de busca e resgate em finais de 
semana, feriados prolongados e períodos de férias escolares (Janeiro e Julho).

O horário de visitação vai das 08:00h às 12:00h. O ingresso para os atrativos custa R$ 3 e 
estão isentos de pagamento os servidores do IBAMA que portem Carteira Funcional, assim 
como menores de sete anos e maiores de sessenta anos.

Na entrada do Parque é feito um registro dos grupos, juntamente com a assinatura de um 
Termo de Responsabilidade, onde o IBAMA se exime de quaisquer responsabilidades sobre 
acidentes com o visitante que desobedecer às advertências e orientações na área de Uso 
Publico da Unidade. 

Existem instruções aos funcionários do PNCV para o registro e tabulação periódica de dados 
referentes à entrada de visitantes, indicando procedência, faixa etária e outros; ao perfil, 
percepção ambiental e opinião dos visitantes sobre a qualidade de serviços; às indicações 
sobre os atrativos visitados, dias de maior visitação, pagantes, não pagantes e outros; e sobre 
ocorrências de resgate de visitantes, em geral por motivos como fadiga, insolação e pequenas 
torções.

Atualmente estão abertas à visitação as trilhas dos Saltos, a trilha dos Cânions e a trilha da 
Seriema. Destas, apenas a trilha da Seriema é autoguiada, sendo apropriada para os visitantes 
da terceira idade, com dificuldades de locomoção ou acompanhados por crianças menores de 5 
anos. Para os outros atrativos, a visitação no PNCV ocorre apenas com o acompanhamento de 
condutores credenciados pela Unidade, sendo que cada grupo de 10 pessoas deve contar com 
um condutor.

As trilhas dos Saltos e Cânions, implementadas desde a reabertura do PNCV à visitação, em 
1991, se encontram organizadas em dois roteiros: o Roteiro dos Saltos, que inclui as trilhas 
para os Saltos 120 e 80 e para as Corredeiras; e o Roteiro dos Cânions, que inclui as trilhas 
para os Cânions I e II e para as Cariocas. 

O Parque estabelece como capacidade de suporte das trilhas em 250 pessoas/dia para o 
roteiro dos Saltos e 200 pessoas/dia para o roteiro dos Cânions, o que significa que atualmente 
a Unidade recebe um máximo de 450 pessoas/dia, mais os condutores de visitantes e os 
visitantes da Trilha da Seriema.

Após a implementação das melhorias nas trilhas, iniciou-se o processo de monitoramento de 
impactos da visitação, de acordo com a ficha de monitoramento (anexo 34), elaborada durante 
o trabalho orientado por consultoria específica, em 2005. 

3.7.2.4 Planos e projetos de uso público existentes

O ordenamento do uso público no PNCV tem sido objeto de uma série de iniciativas e de 
projetos pioneiros que remontam a 1991, ano em que os impactos negativos do turismo de 
massa (lixo, queimadas e acidentes) levaram o IBAMA a proibir a visitação pública no PNCV.

A partir da formação de uma comissão oficial que reuniu funcionários do IBAMA, representantes
da comunidade, ambientalistas e excursionistas visando o desenvolvimento de alternativas para 
viabilizar o turismo responsável na região, propostas para a gestão do uso público vêm 
recebendo destaque no planejamento da Unidade, sendo avaliadas e documentadas em 
diferentes oportunidades. 
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Além do Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995), da fase diagnóstica do Plano de Manejo 
(PANTOJA, coord,.1998), e do Plano de Uso Público (LEEUWENBERG, 2001), pode-se 
destacar uma série de documentos relativos ao diagnóstico ou planejamento do uso público na 
região, a saber: 

- Pesquisas e dados sobre a satisfação dos visitantes do PNCV realizadas pelo Parque e 
pelas Associações de Condutores de Visitantes; 

- Relatórios do Projeto Veadeiros, parceria da WWF com associações locais que teve 
entre seus objetivos o desenvolvimento do ecoturismo de base comunitária na região da 
Chapada; 

- Diagnóstico das trilhas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Relatório interno 
do IBAMA realizado em 2000;

- Produtos da consultoria para estruturação da capacidade de suporte para diferentes 
atividades de uso público (objetivando capacitar e instrumentalizar o pessoal do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros - PNCV, do Parque Nacional do Itatiaia e do 
Parque Nacional Marinho de Abrolhos para a gestão e o manejo do uso público), 
consultoria prestada por Milton Dines, entre 2003 e 2004 para o IBAMA com 
financiamento do PNUD;

- Relatório da primeira atividade de canionismo no Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, elaborado por Íon David, em novembro de 2004;

- Produtos do Projeto de Manejo e Interpretação Ambiental das Trilhas do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros – WWF Brasil, de 2004;

- Proposta de Regimento Interno (anexo 33) do PNCV que, entre outras coisas, disciplina 
as atribuições da Coordenação de Uso Público e Patrimônio e do Centro de Integração 
de Atividades Ambientais e normatiza o uso público e a interação com a comunidade, de 
2005;

- Regimento Interno do Centro de Integração de Atividades Ambientais do PNCV, que tem
por objetivo a coordenação, o incentivo, a articulação, a mobilização, o monitoramento e 
a integração de todo o tipo de ação ambiental que seja realizada nos municípios da 
jurisdição do PNCV, através do desenvolvimento e formalização de parcerias executivas 
com órgãos institucionais das esferas federais, estaduais e municipais, organizações 
não governamentais de cunho socioambientalista e segmentos representativos da 
comunidade em geral, e que passa a ter a responsabilidade de certificar os condutores 
de visitantes, de 2005.

Entre os planos, destaca-se o Plano de Uso Público - PUP, que traça uma análise da situação 
do uso público em 2001, avalia as instalações e equipamentos existentes, examina as 
propostas do Plano de Manejo e de Ação Emergencial e a situação de implantação das 
propostas. O trabalho oferece ainda novas propostas relativas ao uso público.

O PUP cumpre com boa parte da missão destinada ao Plano de Manejo, ao analisar as 
atividades de visitação previstas, implementadas e em operação; ao analisar o caso de 
atividades que foram previstas, mas que não foram implementadas; e identificar as atividades 
implementadas e que estão fora de operação. 



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 3 – Análise da UC

332

No diagnóstico apresentado, o PUP destaca o número reduzido de atividades implementadas e 
em operação. Vale ressaltar a concentração das atividades numa só região da Unidade, 
facilitando o controle, mas gerando impactos concentrados (tanto no âmbito positivo, com a 
maior quantidade de visitante para a comunidade da Vila de São Jorge, como no âmbito 
negativo, com a saturação das trilhas e atrativos e menor quantidade de visitantes para as 
demais áreas ao redor do PNCV).

Segundo o PUP, o principal motivo para não implementação das atividades propostas pelos 
planejamentos anteriores se refere à não aprovação do Plano de Manejo pelo IBAMA. O PUP 
faz recomendações sobre a regularização da atividade de condutor no interior da Unidade, e 
propõe a instalação de uma série de estruturas de apoio nas trilhas e atrativos, como 
sinalização, sanitários e lixeiras.

A análise da situação atual indica que nenhuma das novas trilhas propostas apresentadas pelo 
PUP foi implementada. Das propostas apresentadas inicialmente pelo Plano de Manejo, apenas 
a trilha da Rodoviarinha foi implementada, renomeada para Trilha da Seriema.

3.7.2.5 Avaliação estratégica para o uso público do PNCV e entorno

É importante ressaltar que essa avaliação estratégica se insere em um contexto em que a 
visitação pública vem contribuir como um elemento essencial para: formar o apoio social 
necessário para legitimar e assegurar os esforços de preservação; educar e sensibilizar sobre 
as particularidades da natureza e as manifestações culturais locais; oferecer alternativas de 
lazer; dinamizar a economia local; e ampliar as capacidades de investimento.

As decisões foram balizadas pela convicção de que, por meio do uso público, a Unidade tem 
potencial para se consolidar como verdadeira “âncora” para pólos e roteiros turísticos na região, 
induzindo o desenvolvimento de outros atrativos privados no entorno e investimentos em 
serviços, que não se restringem somente ao seu entorno imediato, mas que alcançam toda a 
região, outros estados e até o país como um todo. Em contrapartida, os atrativos privados do 
entorno tem papel essencial para o PNCV, visto que diluem fluxo de público evitando uma 
demanda além da capacidade de suporte, tornando-se prejudicial à UC, e oferecem opções 
para perfis diversos de visitantes, os quais não podem ser abarcados por completo pelo 
Parque.

A região da Chapada dos Veadeiros possui plenas potencialidades para tornar-se um pólo 
ecoturístico, tendo o PNCV como seu núcleo. Para garantir a sustentabilidade, o conhecimento 
técnico de manejo da visitação gerado e exercitado continuamente no PNCV deve ser 
divulgado e difundido de forma sistemática, tanto interinstitucionalmente quanto para o público 
externo, por meio de cursos, relatórios, documentos, encontros, etc.

O direcionamento e a regulamentação das atividades recreativas no interior do PNCV deverão 
se orientar inicialmente para a solução de alguns dos principais desafios da gestão da visitação 
em áreas protegidas, a saber: 

 Democratizar o acesso às UC;

 Maximizar a segurança e a qualidade da experiência dos visitantes;

 Buscar os meios para que a visitação promova o mínimo impacto possível;

 Utilizar a visitação como oportunidade para sensibilizar e conscientizar os visitantes;
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 Promover a participação social;

 Aprimorar os instrumentos de gestão da visitação.

No processo de proposição de ações e atividades, serão observados os seguintes princípios:

 A área destinada às atividades de turismo deve representar uma pequena parcela da 
área total e deverão ser tomados todos os cuidados necessários para proteger a 
integridade dos remanescentes de grande sensibilidade. Desta forma, deve-se 
priorizar as atividades desenvolvidas próximas aos limites da Unidade, reservando o 
uso de áreas no interior da mesma para um segundo momento, quando do 
amadurecimento do sistema de gestão da visitação;

 O manejo das áreas destinadas ao uso público deve ser definido com base no 
conhecimento disponível, que será estimulado e promovido, visando o 
aperfeiçoamento dos mecanismos de sustentabilidade das atividades praticadas. Esse 
conhecimento deve ser registrado, divulgado, treinado e exercitado, com o apoio e a 
participação dos funcionários envolvidos com a gestão, parceiros, prestadores de 
serviço e público em geral;

 As atividades que ameaçam a diversidade biológica devem ser antecedidas de 
medidas de precaução e ser objeto de monitoramento permanente. Os resultados do 
monitoramento devem se tornar públicos, para que a sociedade possa acompanhar e 
compreender ou ainda propor eventuais restrições;

 A qualidade dos serviços oferecidos deve ser objetivo permanente desde o 
planejamento das ações, ajustando os requerimentos de gestão que permitam a 
certificação dos serviços;

 O treinamento e o aperfeiçoamento dos recursos humanos empregados na atividade 
turística devem ser constantes para acompanhar a qualidade e os níveis de 
sustentabilidade exigidos;

 O turismo deve aguçar a curiosidade dos visitantes, motivando-os a aprimorar seu 
conhecimento sobre os ecossistemas e possibilitando melhores experiências de 
contato com a natureza;

 Os negócios advindos das atividades devem contemplar a economia local, evitando 
que a maior parte dos gastos dos visitantes seja transferida para outras regiões e 
torne sem efetividade os esforços de desenvolvimento local;

 Dentro das estratégias de uso público, deverão ser estabelecidos públicos-alvo, os 
quais deverão ser considerados na formatação dos atrativos da UC, ponderando sobre 
a oferta privada existente em seu entorno como fator complementar na absorção dos 
vários perfis de visitantes e segmentos de turismo;

 Uma parte dos recursos gastos pelos turistas deve ser reinvestida nos programas de 
conservação da área protegida. Os investimentos e seus resultados devem estar 
disponíveis permanentemente ao controle social e fazer parte dos esclarecimentos aos 
visitantes.

A inserção dos Parques Nacionais na economia significa um imenso capital a ser utilizado, em 
bases ambientalmente sustentáveis e que aumenta as chances de viabilizar, do ponto de vista 
econômico, a conservação da biodiversidade. 

Cada vez mais se entende que as políticas de desenvolvimento do turismo no país devem 
atentar para a estruturação das Unidades de Conservação, tendo em vista as funções de 
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estímulo e atratividade de fluxos que essas áreas exercem. O potencial gerador de ingressos 
do PNCV não se limita aos benefícios diretos que este possa gerar nos municípios do entorno, 
podendo a atração do fluxo de visitantes ser estendida para toda a região e até para o país.

Compreende-se, porém, que para consolidar a Unidade como atrativo ao turismo interno e 
externo e, conseqüente, como impulso à geração de emprego e estímulo à produção nacional, 
são requisitos fundamentais: infra-estrutura adequada, capacitação de mão-de-obra e a 
captação de recursos junto à iniciativa privada e organismos internacionais.

No Brasil, documentos oficiais e políticas de governo posicionam o ecoturismo como uma das 
principais estratégias de desenvolvimento sustentável para as áreas protegidas. Entretanto, a 
avaliação dos tipos de atividade a serem recomendadas deverá considerar como subsídio, 
também, a análise das características e efeitos do uso público em áreas protegidas do Brasil e 
em outros países. 

Quando o caráter do ecoturismo praticado em países símbolos deste tema (como Quênia e a 
Costa Rica) é examinado, fica patente que o turista de natureza com perfil mais próximo ao 
turista convencional deve ser considerado para os Parques, em função de sua significância em 
termos de adesão e benefícios econômicos diretos e indiretos gerados. Por esse motivo, 
maiores intervenções espaciais, que considerem a falta de familiaridade e desenvoltura deste 
público em ambientes selvagens, e a oferta de serviços de apoio à melhoria da experiência de 
visitação devem ser considerados como essenciais à efetividade das atividades de lazer com 
segurança e conforto, ainda que a motivação primeira seja a experiência de autenticidade e 
contemplação junto à natureza ‘intacta’.

Por fim, no que se refere à gestão do uso público no PNCV, deve ser reforçado, em todas as 
instâncias, o compromisso constante com a qualidade. Entende-se por qualidade em serviços a 
capacidade de dar resposta às expectativas dos usuários, parceiros e colaboradores por um 
preço determinado, medida pelo grau de satisfação dos mesmos. 

A qualidade é um conceito relativo relacionado com o preço, não deve ser confundido com luxo. 
Isso implica na constatação que a qualidade não é um conceito universal, já que os elementos 
de percepção da mesma variam com os públicos (diferentes culturas e necessidades) e com 
cada visitante. É fato também que a exigência de qualidade por parte dos visitantes aumentará 
com o tempo e o aumento da experiência.

Gerir o uso público com qualidade é um processo que implica conhecer as expectativas dos 
visitantes, parceiros e colaboradores, transformá-las em promessas de serviços e procurar 
cumpri-las, sempre em consonância com os objetivos da unidade. 
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Problemas identificados e objetivos a serem alcançados

Procurou-se elaborar de forma sucinta e objetiva uma avaliação estratégica para o uso público 
da Unidade, a partir da avaliação em campo, dos resultados da oficina de planejamento e dos 
demais instrumentos e documentos analisados.

Um dos produtos da oficina de planejamento consistiu na análise de pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças (análise SWOT ou FOFA). Os aspectos negativos diretamente 
ligados ao uso público foram organizados de forma a apontar soluções para os problemas 
identificados. Essas soluções foram agrupadas na forma de objetivos, procurando-se reformular 
as condições negativas com a descrição da situação futura a ser alcançada. Os objetivos 
representam os resultados que se espera alcançar com a implementação do Plano de Uso 
Público, e orientam a definição das atividades que deverão ser realizadas.

Foram listados doze objetivos estratégicos a serem atingidos pelo Plano de Manejo no que se 
refere ao uso público e as principais atividades necessárias para que os resultados sejam 
atingidos:

Gestão

1. Recursos humanos suficientes e capacitados para a gestão do uso público:

 Revisão do organograma da Unidade com destinação de funcionários suficientes para 
gestão do uso público;

 Implementação de programas de voluntariado e parcerias para a gestão do uso público;

 Capacitação constante e permanente de funcionários para a gestão do uso público.

2. Fiscalização eficiente:

 Fiscalização sistemática no perímetro e trilhas internas do PNCV;

 Adequação e aproveitamento de estradas e trilhas para fiscalização e proteção do Parque.

Visitação

3. Benefícios gerados pela visitação ampliados e distribuídos para outras regiões:

 Abertura progressiva de novos atrativos para visitação;

 Roteiros históricos (trilhas de travessia e estradas cavaleiras);

 Trilhas propostas pelos planejamentos anteriores;

 Atrativos em outros municípios e regiões do PNCV.

4. Impactos negativos sobre os atrativos minimizados:

 Recuperação das áreas degradadas.
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5. Oferta de atividades ampliadas e diversificada:

 Desenvolvimento de atrativos para diferentes públicos (3a idade, crianças, portadores de 
necessidades especiais, observadores de aves, ecoturistas);

 Implementação de novas atividades (canionismo, ciclismo, observação de fauna, trekking);

 Flexibilização do horário de visitação (em ocasiões especiais, passeios noturnos, e 
possibilidade de entrada mais cedo para observação de fauna).

6. PNCV com condições de atendimento no caso de acidentes:

 Elaboração e implementação de sistema de resgate de emergência;

 Elaboração e implementação de planos de gerenciamento de risco e emergência.

7. Situação com os condutores de visitantes definida e formalizada.

8. Trilhas e atrativos manejados de forma eficiente:

 Manejo dos impactos da visitação implementado;

 Monitoramento dos impactos ambientais nas trilhas e atrativos;

 Monitoramento da qualidade da experiência dos visitantes e da prestação dos serviços.

Pesquisa

9. Pesquisa atendendo as necessidades da Unidade:

 Definição de estratégia para a realização de pesquisas prioritárias.

10. Registro sistemático e divulgação das pesquisas feitas na UC.

Relações Públicas

11. Interação eficiente com as comunidades e proprietários vizinhos:

 Desenvolvimento de parcerias para implementação de Centros Temáticos (ou sub-Centros 
de Visitantes) nos municípios do entorno, começando por Cavalcante;

 Elaboração e implementação de programa de relações públicas para otimizar a relação 
da Unidade com RPPN, proprietários e comunidades vizinhas.

Conscientização Ambiental 

12. Programas de interpretação e educação ambiental elaborados e implementados:

 Elaboração de roteiro específico de educação ambiental para as escolas;

 Orientação para ONG’s, escolas e guias para ações de educação ambiental no Parque;
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 Elaboração e implementação de programas de educação ambiental envolvendo as 
comunidades do entorno.

3.7.3 ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES

O levantamento diagnóstico para o Plano de Manejo (PANTOJA coord., 1998) cita como 
atividades conflitantes que mais impactam os recursos naturais locais: i) a caça; ii) a criação de 
gado; iii) o garimpo; e iv) a coleta de flores. Embora não haja indícios seguros de que todas 
ainda ocorram com freqüência nos limites do PNCV, certamente continuam a ocorrer em seu 
entorno direto.

O mesmo documento traz um pequeno histórico do estabelecimento de tais atividades na 
região: 

A região onde hoje se insere o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros foi 
tradicionalmente um local de garimpo e de criação de gado na época da seca.  
Mesmo depois da passagem dos Bandeirantes, quando se esgotou o ouro de 
aluvião retirado dos riachos da Chapada, ainda se citava a presença do 
minério em rios como o Brumado (14º02'S e 47º38'W). Outro "produto de 
exportação" da Chapada dos Veadeiros nos séculos XVIII e XIX foi o couro de 
veados, cujo preso valia três vezes mais do que o do feijão.  Os fardos de 
couro iam para o porto de Belém, descendo a serra por trilhas até o rio 
Tocantins, ou eram comprados por fabricantes de botas de Minas Gerais, 
através de Formosa. O rio dos Couros, na divisa leste da UC, era o ponto de 
enfardamento. 

Os criadores de gado foram se instalando por aqui desde a segunda metade 
do século XVIII, sempre na época da seca, quando queimavam os campos 
para a rebrota do capim; o gado aproveitava os minerais contidos nas cinzas e 
o alto valor protéico das gramíneas novas. Esta prática determinou o 
povoamento das regiões altas, dando origem a fazendas e povoados de 
criadores de gado que vinham do vão do Paranã entre os meses de junho e 
setembro/outubro. Até hoje existe esta prática na Chapada, com a queima 
sendo feita na minguante de maio ou junho, início do período da seca.

Praticamente todas as trilhas do PNCV são decorrentes das duas atividades 
descritas acima.  Outras atividades, como coleta de flores, frutos ou lenha e 
não produzem trilhas expressivas.

(MARTINS, in PANTOJA coord., 1998)

Em uma abordagem mais atual, o relatório da Oficina de Planejamento (IBAMA, 2004) traz um 
mapa de pressões antrópicas, onde as diversas atividades consideradas conflitantes com os 
objetivos do PNCV foram mapeadas por pessoas-chave das comunidades e pessoas direta ou 
indiretamente envolvidas com a região. (figura 3.26)

O mapa traçado pelos participantes da oficina confirma a presença do gado, do uso do fogo e 
das atividades de caça como presentes, inclusive no interior do Parque, embora somente 
localize as atividades de extração mineral em seu entorno. Também indica como problemáticas 
as questões relacionadas aos lixões, desmatamentos e voçorocas próximas aos limites da 
Unidade, além da extração de areia e caixas de empréstimo, especialmente ao longo das vias 
de acesso.
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Figura 3.26. Pontos de pressão antrópica no PNCV e região do entorno.

Fonte: IBAMA (2004)
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Os Encarte 2 pontua alguns dos principais desafios para a administração da UC em sua 
área de influência, junto aos limites do Parque e, em alguns casos pontuais, em seu interior. 
O estudo trata sinteticamente das principais questões conflitantes ligadas a: i) produção 
agropecuária; ii) produção extrativa vegetal/ coleta de plantas ornamentais e medicinais; iii) 
extração mineral; iv) aproveitamento hidrelétrico; v) rodovias; e vi) expansão urbana.

Em caráter adicional às constatações deste estudo, Pantoja (coord., 1998) já ressaltava que, 
além da redução da área, a alteração dos limites do Parque mudou seu formato de mais 
arredondado para mais alongado, o que determina um aumento do efeito de borda. Além 
disso, comenta que a fragmentação do ambiente natural tem ocorrido principalmente pela 
substituição do Cerrado por atividades agrícolas e pela implantação da represa de Serra da 
Mesa na sub-bacia do rio Tocantinzinho, do sistema viário e de novas áreas urbanas, e que 
o plantio de culturas e gramíneas exóticas diminuem a biodiversidade do Cerrado e podem 
gerar extinções locais e comprometer a sobrevivência de espécies, especialmente no que se 
refere a mastofauna.

O mesmo estudo aponta a competição de pessoas de fora pelo espaço com as 
comunidades nativas, fato também constatado no Plano de Ação Emergencial (PAES, 1995) 
que, complementarmente, avaliou o comportamento negativo dos turistas, no que se refere 
à desordem, ao uso de drogas e à poluição sonora; e dos próprios moradores, no que se 
refere ao lixo jogado em terrenos baldios e ao uso de córregos para lavar roupas com 
produtos prejudiciais à biota aquática.

A seguir, serão citadas algumas das principais ameaças com as quais a coordenação de 
proteção e manejo terá que lidar periodicamente.

Ingresso depessoas não autorizadas

Conforme denúncias pode-se inferir que o PNCV tem entradas de pessoas não autorizadas, 
principalmente para coleta de flores, caça e visitação aos atrativos por vias alternativas. A 
área do Parque possui trilhas de travessia seculares entre comunidades, ainda hoje 
utilizadas por alguns moradores, no intuito de diminuir seus percursos, geralmente feitos a 
pé ou montaria. Esses caminhos seriam aproveitados para o acesso ao interior do Parque e, 
próximo a eles, foram mapeadas as principais infrações no interior da UC.

A figura 3.27 que se segue apresenta alguns dos principais caminhos tradicionais no interior 
do PNCV, assinalados durante a Oficina de Planejamento (2004).
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Figura 3.27. Trilhas de travessia no interior do PNCV. 
Fonte: IBAMA, 2004.

Caça

Há indícios de caça nos limites do PNCV, principalmente nas faixas noroeste e norte, e em 
seu entorno. Essas áreas são caracterizadas pela presença de comunidades rurais mais 
isoladas e com acesso restrito. Segundo PANTOJA (coord., 1998) a caça está muito 
arraigada na tradição local e somente tem possibilidades de diminuir mediante a melhoria da 
qualidade de vida e educação ambiental das populações do entorno do Parque, como 
aconteceu nas faixas sudeste, sul e sudoeste.

O mesmo estudo aponta as antigas trilhas de travessia (mapa acima) como os principais 
pontos de espera da fauna por caçadores, com destaque para a trilha que liga a localidade 
de Acaba-Saco ao morro da Baleia, à Vila de São Jorge e à estrada vicinal de ligação entre 
Cavalcante e o povoado de Capela.  Nas proximidades do Catingueiro e na trilha de ligação 
entre a Fazenda Veredas e o povoado do Moinho também foram registradas ocorrências de 
caça.

Nas comunidades rurais e mesmo nas cidades, como em Cavalcante, é comum encontrar 
aves silvestres em gaiolas e algumas araras completamente domesticadas. Quanto à 
mortandade de mamíferos, estima-se que as principais motivações sejam evitar o ataque 
aos rebanhos e galináceos e para fins alimentícios.

Um dos problemas diretamente ligados à caça são os incêndios, visto que a queima propicia 
a rebrota da vegetação e faz com que os animais migrem para essas regiões em busca da 
rebrota, facilitando a captura dos mesmos. 

Criação de gado

O último censo agropecuário aponta para predominância das áreas dedicadas à atividade 
pecuária nos estabelecimentos da região da Chapada dos Veadeiros. Apesar de ser uma 
atividade econômica usual no padrão histórico do uso da terra local e a maior porção ainda 
ocorrer em pastagens naturais, continuam a ser amplamente praticadas as tradicionais 
queimadas para estímulo à rebrota do capim, o que implica em conhecidos riscos ligados à 
perda de controle e propagação do fogo. 
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Nos últimos anos, a pastagem natural tem sido substituída por áreas de pastagens 
plantadas, o que implica em desmatamento e plantio de espécies exóticas de alto poder de 
proliferação. Ou seja, além de ocasionar impactos diretos, como a compactação do solo e 
ser potencialmente prejudicial à fauna silvestre, o aumento do efetivo bovino na região vem 
incrementar as causas de outras sérias ameaças à integridade do PNCV. 

O PNCV possui apenas cerca de 35% de sua área cercada, o que possibilita o pastoreio do 
gado, criado de forma extensiva, principalmente em suas porções norte e nordeste.

Extração Vegetal

Quanto à extração vegetal, espécies de uso ornamental são tradicionalmente coletadas na 
região, com destaque para o pale-palanto (Pepalantus speciosus). Devido à dificuldade de 
escoamento da produção em larga escala, os extrativistas deixaram de trabalhar de forma 
organizada e intensa, embora a oferta em mercados consumidores como Brasília aponte 
que estas ainda têm sido coletadas. 

As entrevistas feitas por Oliveira (2002) detectaram a exploração de oito campos, sendo 
quatro deles no interior do PNCV. Sua extração sem manejo, utilizando procedimentos como 
o corte raso dos caules ou extração das plantas-mãe, técnicas que afetam diretamente a 
planta, por vezes matando-a, e empobrecem a biota da região. Segundo Martins (in 
PANTOJA coord, 1998), os períodos propícios para coleta são os meses de abril, maio, 
junho e julho.

Há também ocorrência da coleta indiscriminada de espécies de uso medicinal, como a 
arnica (Lychnophora ericoides), amplamente conhecida por suas propriedades analgésicas 
e antiinflamatórias, e do pireque (Chrysantemum cinerariaefolium), que possui propriedades 
inseticidas. O uso da palha do butiá (Butia eriospatha) para a fabricação de chapéus, cestos, 
cordas e enchimentos de colchões é outro costume tradicional na região. Trata-se de uma 
palmeira nativa que nos últimos anos é alvo de fábricas de vassoura dos municípios 
vizinhos. Embora não haja registros dessa prática nos limites do PNCV, o butiá sai da região 
em caminhões sem qualquer espécie de restrição legal para o impedimento de sua extração 
desordenada. Também 

Outras espécies bastante procuradas pelo comércio associado à extração indiscriminada 
são as pertencentes às famílias das orquídeas (Orchidaceae) e bromélias (Bromeliaceae), 
muitas delas ameaçadas de extinção.

No entorno imediato do PNCV existem áreas degradadas, principalmente por pastagens e 
ausência de Áreas de Preservação Permanente - APP e Reservas Legais - RL nas 
propriedades vizinhas. Apesar de, para o consumo doméstico, a extração ser em pequena 
escala, o emprego de madeiras nativas (troncos ou de ramos grossos das árvores) como 
combustível, a médio e longo prazos, constitui um fator de desmatamento, inclusive de 
madeiras de lei.

Extração Mineral

Na região da Chapada dos Veadeiros, principalmente no município de Alto Paraíso de 
Goiás, há vestígios de antigos garimpos por toda parte. Nos últimos 50 anos, milhares de 
garimpeiros vasculharam toda a área em busca do cristal. PANTOJA (1998) coloca que o 
pior deles foi um garimpo mecanizado, no Morro das Tábuas (14º10'30"S 47º04'20"W), que 
fez uma vala de mais de 5 metros de altura e ainda que dois deles continuarão para sempre 
na ativa, se não forem estabelecidas medidas preventivas: um nas Tábuas, com três 
grandes erosões, e um na descida das Fiandeiras (interior do PNCV), que ainda estaria 
pequeno. Chama atenção também para o garimpo do Brumado, onde ainda haveriam 
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muitos cristais perfeitos que, segundo relato de antigos garimpeiros, não puderam ser 
retirados por causa da declividade do terreno e distância da estrada mais próxima.

A figura 3.14 localiza os principais garimpos de cristal nas proximidades de onde se situa, 
hoje, a vila de São Jorge. Dos garimpos apontados, Garimpão e Fiandeiras encontram-se 
nos atuais limites do PNCV.

Os resquícios mais impressionantes que a atividade deixou no Parque são os buracos do 
"Garimpão”, atravessado pela trilha para os dois Saltos do rio Preto. Nesse trecho ainda se 
vê antigos canais de água de mais de dois quilômetros de extensão, com muretas de pedra 
de mais de um metro de altura em alguns pontos.  Por várias partes há buracos fundos, 
alguns com até 20 metros de profundidade.

O garimpo ainda é uma atividade usual em pontos isolados por toda à volta do PNCV e a 
atividade está diretamente relacionada com a premência financeira do garimpeiro. No 
diagnóstico de 1998, afirmava-se que em alguns pontos do interior da UC, como no 
Chiqueirinho e Serra das Cobras, onde praticamente não há fiscalização, a atividade ocorria 
com freqüência. O último morador a sair do Parque (em junho de 1996) também garimpava 
perto das Fiandeiras2.

PANTOJA (1998) coloca dois pontos nos limites do PNCV como merecedores de especial 
atenção: o garimpo de Santana, onde há ocorrência de ametista e fica numa encosta logo 
acima do rio Preto, e o Garimpinho, na ponta mais ao sul da Serra das Cobras, onde houve 
ocorrência recente de ouro. Ali, a beira do córrego está desbarrancada e ainda haviam 
vestígios de parada de pessoas.

Fora o garimpo de cristais de rocha, a extração mineral como um todo, embora tenha 
perdido sua importância inicial na economia local do entorno do PNCV, ainda é praticada 
pontualmente, de forma mecanizada ou de modo rudimentar. A extração desordenada se 
manifesta em alguns locais degradados, o que inclui principalmente antigas lavras de ouro, 
cassiterita e diamante, minas de manganês e, atualmente, áreas de extração de areia 
aluvionar. Embora localizada, a extração irregular acarreta impactos acentuados, na forma 
de escavações abandonadas e sem recomposição. 

O rio das Almas, importante curso d´água local, possui as margens razoavelmente 
preservadas, no entanto, há três dragas operando no aluvião, a jusante da sede municipal 
de Cavalcante. A areia extraída abastece o mercado consumidor do Distrito Federal e 
entorno. Os aparatos de extração não respeitam as Áreas de Preservação Permanente -
APP. 

Os prejuízos ambientais da mineração de garimpo ou da mineração mecanizada são 
notoriamente fortes, embora possam ser amenizados em operações mais intensivas de 
capital, o que certamente não é o caso de possíveis garimpos ilegais na área da UC. Os 
efeitos negativos incluem erosão, destruição de solos, assoreamento de rios, 
desmatamento, abertura de trilhas sem critérios técnicos, incêndios e caça em torno dos 
acampamentos. A erosão é provocada por canaletas, que descem os topos dos morros 
conduzindo a água para um único lugar que é garimpado logo após o final do período 
chuvoso.

                                               

2 Maiores detalhes sobre o estabelecimento e declínio da atividade garimpeira na região podem ser encontrados 
no Levantamento Histórico-cultural elaborado em subsídio a este Plano de Manejo.
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Plantio de Espécies Exóticas

Outro problema enfrentado é a invasão de espécies exóticas, especialmente o capim 
Brachiaria decubens, de origem africana, bastante utilizado para alimentar o gado e de difícil 
contenção.

As sementes podem penetrar no Parque por meio do vento, tráfego e fezes de animais, ou 
mesmo trazidas por veículos que trafegam nestas áreas. Outra preocupação é em relação 
aos projetos de manejo da vegetação na faixa de domínio da GO-239, que prevêem a 
plantação de 10 kg de sementes de brachiária por hectare para a proteção de cortes, 
taludes e áreas decapeadas.

O PNCV, por conter uma vasta área de campo Cerrado, é um local excepcional para a 
instalação e infestação de espécies exóticas. Essas espécies, por apresentarem 
características agressivas e maior resistência às mudanças ambientais, acabam por ocupar 
nichos ecológicos antes ocupados por espécies nativas. 

Ainda existem vestígios de vários núcleos de antigas moradias do interior do PNCV, com 
plantas exóticas, como bananeiras, abacateiros, cana-de-açúcar e cítros, juntamente a 
restos de ranchos.

Quanto ao entorno imediato do Parque, embora não seja uma prática intensa, existem 
atividades agrícolas que utilizam agrotóxicos de forma constante, em maior ou menor 
escala. A aplicação destes insumos pode provocar a contaminação dos corpos d´água 
locais. 

A cultura de grãos, especialmente soja, também tem recebido investimentos nos municípios 
da área de influência. A zona rural aos poucos vem desfigurando-se em seu aspecto 
ecológico, sendo foco de colônias gaúchas em suas típicas monoculturas intensivas. O uso 
do solo nestes espaços é intenso, consumindo áreas de Cerrado e novas áreas surgem a 
cada ano, ocupando até quase a margem da BR 118.

Outros

Existem outras ameaças que, embora estejam presentes apenas no entorno do PNCV, 
podem constituir conflitos diretos com os objetivos de manejo da UC e sua ZA, devendo ser 
considerados e acompanhados pelos seus gestores, com respaldo da comunidade 
científica. Dentre eles estão:

 Bacias Hidrográficas

A bacia do rio Tocantins é a segunda em aproveitamento de potencial hidrelétrico do estado 
de Goiás, gerando cerca de 1.214 MW de energia até o momento, e com perspectivas de 
estabelecimento de mais usinas, segundo o Plano Nacional de Energia Elétrica 1993 –
2015. Na região da Chapada dos Veadeiros, destacam-se as UHE Serra da Mesa e Cana 
Brava. Estas usinas constituem-se em dois obstáculos à criação de corredores ecológicos 
rumo à direção sudoeste e noroeste do PNCV, respectivamente. 
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 Rodovias

As principais rodovias que influenciam diretamente o Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros são a GO-118 e a GO-239, ambas margeando a UC em trechos de sua poligonal. 
Segundo o mapa de pressões antrópicas anteriormente apresentado, é ao longo dessas 
rodovias que se apresentam com maior intensidade as infrações às quais o PNCV está 
submetido. A GO-118 exerce uma maior influência na parte leste e norte do Parque, devido 
a ligação dos municípios de Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás. Por sua vez, a GO-
239 exerce influência na parte sul do Parque, onde ligando Alto Paraíso de Goiás à São 
Jorge e Colinas do Sul.

Recentemente, foi iniciada a pavimentação da GO-239, um trecho de 69,42 km, entre o 
entroncamento da GO-118/ BR-110 (Alto Paraíso de Goiás) com a GO-132 (Colinas do Sul). 
A implantação do empreendimento, que corta o PNCV em alguns pontos de seu extremo 
sul.

Ao longo desta rodovia é possível constatar experiências mal sucedidas, como voçorocas 
resultantes de caixas de empréstimo, que representaram impactos ambientais e 
desvalorizam visualmente o percurso. Há também um problema comum a todos os 
municípios quanto à deficiência da malha viária, em especial as vias vicinais. São 
recorrentes ações de improviso, que suprem por pouco tempo necessidades de escoamento 
e deslocamento, tornando-se problemas ambientais de difícil resolução. 

 Expansão e gestão urbana

A adesão à atividade turística como um dos potenciais econômicos dos municípios, dentre 
outros, reforça a especulação imobiliária das zonas centrais e dos eixos turísticos, como é o 
caso da GO-239. A evolução demográfica dos municípios do entorno do PNCV aponta para 
o futuro processo de inchaço urbano, em especial no município de Alto Paraíso de Goiás e 
no distrito de São Jorge.  

Nesse sentido, os problemas relacionados ao adensamento urbano nas sedes municipais do 
entorno imediato do PNCV e, principalmente da Vila de São Jorge, passam pela expulsão 
das populações locais para áreas marginais e pelas questões de infra-estrutura urbana 
insuficiente, causando impactos ambientais e reduzindo os níveis de salubridade e 
qualidade de vida nas sedes municipais.

Na faixa sudoeste do PNCV, nas imediações de São Jorge, há influência direta por causa do 
córrego Rodoviarinha, que nasce no Parque, corre para fora dele, e depois retorna após 
passar pelo povoado, trazendo lixo para o interior da UC.  
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3.8 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.8.1 PESSOAL

No PNCV estão lotados três servidores da autarquia federal, incluindo o chefe da Unidade, 
na função desde janeiro de 2004, sendo estes responsáveis por todas as atividades 
administrativas e operacionais. Em novembro de 2006, um novo servidor assumiu a chefia 
do Parque, acumulando as mesmas funções. Na tabela 3.11 estão descritas as informações 
referentes aos funcionários do PNCV.

Tabela 3.11. Lista de funcionários do PNCV

Nome
Tempo de 

Serviço (anos) Idade
(anos)

Escolaridade Cargo Função
Total IBAMA

Pedro Alberto Bignelli 20 3 anos 44
Superior 

(Doutorado)
Analista 

ambiental
Antigo Chefe do PNCV

José Fernando dos Santos 
Rebello

4 3 anos 37 Superior
Analista 

ambiental
Coordenador de 

Manejo
José Leocádio Teixeira 
Gondim de Lima

28 3 anos 50
Superior 

(Mestrado)
Analista 

ambiental
Coordenador de 

Educação Ambiental

Fonte: IBAMA - PNCV (2006)

Apesar do Regimento Interno propor uma estrutura diferenciada, hoje, o organograma do 
PNCV encontra-se da seguinte forma (figura 3.28):

Figura 3.28. Organograma atual do PNCV.
Fonte: IBAMA PNCV (2006)

O número de servidores é insuficiente para garantir o funcionamento satisfatório do PNCV, 
principalmente se forem considerados os aspectos físicos da UC (extensão, características 
geomorfológicas entre outros), bem como os aspectos de funcionamento, que exigem, por 
exemplo, funcionários para o controle da visitação nos finais de semana e feriados. Em 
1995, época na qual foi elaborado o Plano de Ação Emergencial, o PNCV contava com dez 
servidores, atualmente são apenas três. Mesmo com os novos concursos realizados, as UC
continuam com enorme carência de recursos humanos.

Atualmente, para os serviços de vigilância, o PNCV conta com dois funcionários 
terceirizados pela empresa CONTAL. Também conta com uma secretária, um motorista e 
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cinco auxiliares de serviços gerais, terceirizados da empresa Limpadora e Conservadora 
Aparecidense LTDA. Também atuam três técnicos de nível médio contratados pela JICA 
para auxílio no monitoramento ambiental e dezoito brigadistas foram contratados pelo 
PREVFOGO, entre julho a dezembro de 2005, para prevenção e combate a incêndios.

3.8.2 INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

Para suporte ao desenvolvimento das atividades de uso público, fiscalização, administração e 
pesquisa, o PNCV conta com os imóveis e equipamentos relacionados nos anexos 35 e 36. A 
maior parte dos imóveis do PNCV encontra-se em bom estado de conservação, já que nos 
últimos três anos alguns desses edifícios foram reformados. A exceção é para os postos de 
fiscalização, especialmente as construções da área do Mulungu e Pouso Alto. No primeiro, os
edifícios da antiga fazenda, indenizada pelo IBAMA em 1995, necessitam de obras de reforma 
e de recuperação a fim de poderem ser incorporados ao uso nas atividades operacionais do 
Parque. No segundo, sua localização é em área alagada e não permite boa visibilidade, o que 
acarreta em atos de vandalismo.  

Existem três casas funcionais, todas elas munidas de sala, cozinha, quartos e banheiro. 
Uma dessas casas funcionais é atualmente ocupada pelo Chefe do PNCV e família e as 
demais pelos funcionários da UC. 

O alojamento existente no Parque tem capacidade para até 18 pessoas, distribuídas nos 
seus três quartos em 9 beliches, e encontra-se equipado com mobiliário e utensílios básicos, 
além de dispor de roupas de cama. Seus usuários abrangem uma gama bastante variada de 
pessoas: são pesquisadores, bombeiros a serviço, estudantes, membros de associações e 
instituições diversas em visita à UC, representantes de organizações comunitárias em 
eventos regionais, visitantes oficiais do IBAMA ou de outras instituições públicas. 

O Centro de Visitantes - CV possui boas instalações, conta com um auditório com 
capacidade para 60 pessoas, duas salas equipadas com equipamentos de escritório e 
informática, além das dependências de apoio (banheiros, copa, despensa). É munido 
também, de rampas de acesso para cadeirantes.

O Parque encontra-se totalmente demarcado. A cerca abrange 35% de seu perímetro em 
trechos de suas áreas sul e leste. Nestes locais, encontra-se pendente a construção de um 
trecho próximo à Fazenda Bona Espero, na margem esquerda do rio Mulungu e a 
reconstrução de 150 m, na GO-118, onde a cerca foi destruída por um processo erosivo.

O sistema de radiocomunicação compreende uma torre de dez metros e rádios portáteis e 
para carro. O sistema de telefonia conta com uma estação e antena repetidora e há acesso 
à Internet no Centro de Visitantes.

3.8.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Existem seis diretorias no IBAMA, mas a Diretoria de Ecossistemas – DIREC, entre outras 
atividades, é responsável pela gestão de unidades de conservação de proteção integral. A DIREC 
é formada por três Coordenações: i) Coordenação de Criação e Regularização Fundiária; ii) 
Coordenação Geral de Ecossistemas - CGECO; e Coordenação Geral de Unidades de 
Conservação - CGEUC, a qual é  responsável pela gestão de unidades de conservação. 

Atualmente, com relação à estrutura organizacional do IBAMA, o PNCV está tecnicamente 
subordinado à Diretoria de Ecossistemas do IBAMA sede, e administrativamente 
subordinado à Gerência Executiva do IBAMA/GO, sediado em Goiás. Assim todos os 
trabalhos elaborados no âmbito de planejamento e gestão ambiental de unidades de 
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conservação são supervisionados pela DIREC/IBAMA sede com o apoio da Gerência 
Executiva do Estado em questão.

As ações administrativas ocorrem mediante repasse de recursos da administração central 
do IBAMA sede, via Coordenadoria de Orçamento, à unidade gestora da 
GEREX/IBAMA/GO. Estes orçamentos são elaborados a partir dos Indicadores de Demanda 
Orçamentária (Matriz Orçamentária), os quais compreendem dez itens, a saber: 

1) Percentual da execução do orçamento recebido em 2005;

2) Área da unidade (ha);

3) Perímetro da unidade (km);

4) Convênios e Parcerias atuantes na unidade;

5) Grau de pressão externa contra a biodiversidade na unidade;

6) Grau de suscetibilidade a incêndios florestais na unidade;

7) UC que participam de convênios, projetos especiais ou parcerias
que injetem recursos anuais na implementação da unidade;

8) Piso mínimo: orçamento mínimo, independentemente de seu tamanho, idade, grau de 
implementação, pressões, etc...;

9) Existência de plano de manejo;

10) Número de visitantes.

A fiscalização do PNCV segue o padrão das demais UC federais. Os agentes de 
fiscalização recebem capacitação por meio do Curso de Formação de Agentes de 
Fiscalização, ministrado pela Coordenação Geral de Fiscalização – CGFIS/DIPRO/IBAMA e 
pela Coordenação Geral de Recursos Humanos – CODER/DIRAF.

3.8.4 RECURSOS FINANCEIROS

A DIREC deve destinar recursos para as atividades do PNCV sendo que o repasse é 
realizado por meio da GEREX, uma vez que a UC não é uma unidade gestora. A tabela 3.12
a seguir apresenta os recursos referentes aos anos de 2001, 2002 e 2003.

Tabela 3.12. Recursos empenhados e liquidados para os anos de 2001, 2002 e 2003

Ano Fonte Provisão Recebida (R$)
2001 250 130.320,00

2002
150 48.892,00
185 882.153,00
250 156.707,00

2003
142 38.744,00
174 31.000,00
250 38.663,00

Total 1.326.479,00
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3.8.5 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

Atualmente, algumas instituições mantêm parcerias com o PNCV, visando apoiá-lo em suas 
atividades tanto internas quanto em sua zona de amortecimento. As instituições envolvidas 
estão relacionadas a seguir:

 Associações de Condutores de Visitantes (ACVCV, Servitur, AGMA, AGENDAS, 
ACECE, ATECAN): controle da visitação, condução de visitantes e conscientização 
ambiental, composição do Conselho Consultivo;

 Corpo de Bombeiros de Goiás (Minaçu): busca e salvamento, segurança em picos 
de visitação;

 Universidade Federal de Goiás: pesquisas científicas e estágios voluntários;

 Universidade de Uberaba: pesquisas científicas e estágios voluntários;

 OCA Brasil;

 Fundação Pró-Natureza – FUNATURA: constituição, elaboração de planos de 
manejo e capacitação dos proprietários de RPPN do entorno, divulgação da UC e 
capacitação de condutores de visitantes;

 Fundação O Boticário de Proteção à Natureza: perspectivas de constituição de uma 
base de apoio à pesquisa, treinamento e capacitação em temáticas ambientais;

 World Wildlife Fund – WWF – Brasil: manejo de trilhas, capacitação de 
empreendedores agropecuários, divulgação da UC, articulação interinstitucional;

 Agência de Cooperação Técnica Internacional do Japão – JICA: implementação de 
corredor ecológico, patrocínio do CIAA, elaboração de material educativo para 
escolas do entorno;

Além disto, o apoio institucional ao PNCV é dado, diretamente, pelas instituições envolvidas 
no Conselho Consultivo da UC, que contribuem com as discussões sobre a gestão 
ambiental na unidade e região. A seguir na tabela 3.13 estão listadas as instituições que 
fazem parte do Conselho Consultivo do PNCV. 

Tabela 3.13. Instituições que compõem o Conselho Consultivo

Composição do Conselho Consultivo do PNCV

Órgãos Federais
IBAMA
INCRA
UnB

Órgãos Estaduais
SEMARH
Ministério Público

Órgãos Municipais

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás
Prefeitura Municipal de Cavalcante
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul
Prefeitura Municipal de São João D´Aliança
Prefeitura Municipal de Teresina de Goiás
Conselhos Municipais de Meio Ambiente (um representante)
Conselhos Municipais de Turismo (um representante)
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Continua...

Organizações Não-
Governamentais

CONAGUA
ONG (um representante de cada município)
Sindicato de Produtores Rurais (um representante)
Associação de Indústria e Comércio (um representante)
Associações de Condutores (um representante de cada município)
Acordo Cerrado (um representante)

Fonte: IBAMA – PNCV

3.9 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

Em pesquisa realizada por Manning e Moore (2002, apud MILANO, 2002), foi indicado os 
principais valores atribuídos aos Parques, em ordem de importância, considerando também 
a disponibilidade a pagar pelo uso de tais áreas, quais sejam: a) recreativos – locais para se 
desfrutar de atividades recreativas ao ar livre; b) estéticos – locais para se desfrutar a beleza 
da natureza; c) ecológicos – locais para se proteger o meio ambiente no sentido de proteger 
a própria sobrevivência humana; d) terapêuticos – locais para se manter ou restabelecer a 
saúde física e o bem estar mental; e) econômicos – locais para incrementar a economia 
através do turismo; f) científicos/educativos – lugares para se aprender sobre a natureza e 
conduzir pesquisas cientificas; g) históricos/culturais – locais que são importantes para a 
historia da região; h) morais/éticos – locais para expressar nossa obrigação moral ou ética 
em respeitar e proteger outros seres vivos; e i) espirituais/intelectuais – locais de isolamento 
e reflexão. 

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, possui uma estrutura organizacional para a 
atividade recreativa muito bem aparelhada, sendo atualmente um dos Parques mais
visitados do País, ficando atrás somente daqueles Parques consagrados como o Parque 
Nacional de Foz de Iguaçu, Parque Nacional do Itatiaia, Parque Nacional Serra dos Órgãos, 
Parque Nacional da Tijuca e Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha.

O PNCV é um das áreas mais importantes de conservação do Planalto Central do Brasil. 
Constitui uma das áreas-núcleo da Reserva da Biosfera do Cerrado Fase II, inserindo-se no 
corredor ecológico Paraná-Pirineus e na Área de Proteção Ambiental – APA do Pouso Alto. 
Sua beleza cênica é conhecida internacionalmente, sendo que em 2001 a União Mundial 
pela Natureza - IUCN emitiu parecer favorável ao titulo de Patrimônio Mundial.

O Parque apresenta relevante importância para a preservação de amostras representativas 
do Cerrado do Brasil Central, especialmente do Cerrado de altitude, para proteção das 
reservas hídricas da área do alto curso do rio Tocantins, bem como para realização de 
atividades de ecoturismo, recreação e educação ambiental em áreas naturais não só para a 
população das cidades próximas e do Centro Oeste, mas também, para aquela de 
diferentes pontos do país. O interesse que o Parque desperta vem crescendo a cada ano e, 
nos dias atuais está definitivamente incluído nos principais roteiros turísticos nacionais.

A presença de Chapadas ainda intactas pela ação humana representa um dos 
remanescentes do tipo de relevo existente na região do Planalto Central.

No interior do Parque Nacional estão protegidas várias fitofisionomias e paisagens do 
Cerrado senso strictu, bem como uma grande diversidade de flora e fauna, que inclui até 
mesmo espécies raras e ameaçadas de extinção.

A grande diversidade encontrada no PNCV é refletida pela diversidade da fauna. Em termos 
de proteção de espécies ameaçadas de extinção, o PNCV abriga as seguintes espécies de 
mamíferos: Lonchophylla dekeyseri (morcego-beija-flor), Monodelphis rubida (catita), 
Myrmecophaga tridactila (tamanduá-bandeira), Blastocerus dichotomus (cervo-do-pantanal), 
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Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Leopardus pardalis (jaguatirica), Leopardus tigrinus
(gato-do-mato-pequeno), Oncifelis colocolo (gato-palheiro), Panthera onça (onça-pintada), 
Pteronura brasiliensis (ariranha), Puma concolor (onça-parda) Speothos venaticus
(cachorro-do-mato-vinagre). As duas espécies do gênero Leopardus encontradas no Parque 
(jaguatirica e gato-do-mato) também ocorrem em baixas densidades, mas isto se dá por 
serem espécies associadas a ambientes florestais. Outras espécies ameaçadas estão em 
boas condições no PNCV, ocorrendo em densidades razoáveis, como tamanduá-bandeira, 
gato-palheiro, onça-parda e lobo-guará, além do veado-campeiro, considerado “próximo de 
estar ameaçado” pela nova lista. O Lonchophylla dekeyseri (morcego-beija-flor) e o 
Monodelphis rubida (catita), merecem uma atenção especial pois além de estarem em risco 
de extinção, essas espécies são endêmicas para o bioma Cerrado. Outras espécies 
endêmicas que estão em perigo de extinção menos agravante mais não menos importantes 
são Monodelphis Kunzi (Catita-terrestre-marrom), Calomys tener (rato), Psudoryzomys 
simplex (rato-do-mato), Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo).

No grupo de aves, o PNCV abriga algumas espécies que se encontram na lista de espécies 
brasileiras ameaçadas de extinção: Mergus octosetaceus (pato-mergulhão), Culicivora 
caudacuta (papa-moscas-do-campo), Alectrutus tricolor (Galito), Tigrisoma fasciatum (socó-
jararaca), o Coryphaspiza melanotis  (socó-boi-escuro), Geobates poecilopterus (andarilho), 
Nothura minor (codorna), Taoniscus nanus (carapé), sendo que as três últimas espécies são 
endêmicas para o Cerrado. Também há registros de espécies presumivelmente ameaçadas 
ou prestes a serem consideradas em extinção, representadas na região por: Rhea 
americana (Ema), Spizaetus tyrannus (gavião-pega-macaco), Micropygia schomburgkii
(maxalalagá), Philydor dimidiatus (limpa-folha-ferrugem), Hylocryptus rectirostris 
(barranqueiro), Cypsnagra hirudinaceae (bandoleta), Neothraupis fasciata (tié-do-cerrado) e 
Porphyrospiza caerulescens (azulão-do-cerrado). Outras espécies endêmicas para o biomas 
são: Amazona xanthops - papagaio-galego, Melanopareia torquata - mineirinho, 
Herpsilochmus longirostris - chorozinho-bicudo,  Hylocryptus rectirostris - Barraqueiro, 
Antilophia galeata -  Soldadinho, Cyanocorax cristatellus - Gralha, Neothraupis fasciata - Tié-
do-cerrado, Poospiza cinerea - capacetinho-cinza, Saltator atricollis - Batuqueiro, 
Porphyrospiza caerulescens - Azulão-do-cerrado e Charitospiza eucosma – Mineirinho.

No grupo de anfíbios são registradas diversas espécies de anuros endêmicas de Cerrado, 
como o Proceratophrys goyana - sapo-de-chifre; as Hyla pseudopseudis e Hyla rubicundula
- pererecas; Colosthetus goianus - sapo; Leptodactylus tapeti - rã; Odontophrynus salvatori -
sapo-fusquinha, Bufo ocellatus - sapo. Entre as espécies de lagartos são registrados 
Hoplocercus spinosus - calango-roseta, Norops meridionalis, Tropidurus oreadicus -
calango, Tropidurus itambere - calango, Bachia bresslaui e Micrablepharus atticolus –
lagartinho, como espécies endêmicas do Cerrado.

Em termos de fauna ictiológica, são registradas no PNCV espécies que estão sendo 
prejudicadas pelo represamento do rio Tocantins pela UHE Serra da Mesa: Prochilodus 
nigricans (curimatá), Leporinus friderici (piau), Hypostomus emarginatu, Geophagus cf. 
surinamensis, Pseudodoras niger (aboatoado) e Pimelodus blochii (mandi).

Para a entomofauna do PNCV, apesar de ser a mais diversa, a insuficiência de estudos 
sobre esse grupo de animais não registra nenhum inseto ameaçado até o presente 
momento.

Dentre as espécies de flora raras ou endêmicas presentes na região podem ser 
encontradas: Ilex congesta (Aquifoliaceae), Maytenus chapadensis (Celastraceae), Calea 
irwinii, Eremanthus veadeiroensis, Planaltoa lychnophoroides, Trichogonia grazielae, 
Trichogonia prancei, Vernonia grearii e V. souzae (Compositae), Lomatozana artemisaefolia
(Compositae), Leucothoe chapadensis (Ericaceae), Paepalanthus phaeocephalus e 
Syngonanthus appressus var. chapadensis (Eriocaulaceae), Manihot irwinii
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(Euphorbiaceae), Chamaechrista altoana, Chamaecrista cavalcantina, Mimosa irwinii e M. 
venatorum (Leguminosae), Hyptis paradisi e H. tagetifolia (Labiatae), Diplusodon 
appendiculosus (Lythraceae), Banisteriopsis irwinni e Peixotoa goiana (Malpighiaceae), 
Miconia irwinii e Lavoisiera ordinata (Melastomataceae), Encyclia chapadensis
(Orchidaceae), Podocarpus sellowii, P. brasiliensis (Podocarpaceae), Barbacenia andersonii
e B. cylindrica (Velloziaceae) e Xyris goyazensis e X. metallica (Xyridaceae).  E algumas 
espécies estão ameaçadas por super-exploração, tais como Lynchnophora ericoides - arnica 
(Compositae) e a Myracodruon urundeuva - aroeira (Anacardiaceae), enquanto outras estão 
ameaçadas pela destruição de seus habitats, como as espécies de matas mesofíticas.

O Parque possui grande potencial para o desenvolvimento de pesquisas científicas voltadas 
para a conservação, manejo e monitoramento ambiental, bem como para atividades de 
educação ambiental por estudantes dos diferentes níveis de ensino. Sua acessibilidade 
favorece o desenvolvimento de ações dessa natureza por instituições de ensino e de 
pesquisa do Distrito Federal e de Goiás.

Considerando os principais valores atribuídos aos Parques por Manning e Moore (2002, 
apud MILANO, 2002), o presente plano de manejo prevê uma declaração de significância 
para o PNCV que, para o conhecimento então existente, demonstra as peculiaridades 
existentes, os fatores intervenientes que o distingue das demais unidades de conservação 
existentes. Sendo assim, os principais valores do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros estão no seu elevado potencial educativo, científico e de monitoramento 
ambiental e, particularmente, nos benefícios socioeconômicos que gera para a região na 
qual se insere, assim como nos seus atributos de beleza cênica e importância ecológica 
para a preservação de espécies e do bioma Cerrado.



Encarte 4  
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4 PLANEJAMENTO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS

O Encarte 4 trata do planejamento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros - PNCV 
e de sua área de influência, com ênfase em sua zona de amortecimento, conforme indica o 
Art. 27, parágrafo 1º da Lei nº 9.985/2000, do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação – SNUC. 

4.1 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO

Os planos de manejo das unidades de conservação foram concebidos no Brasil em 1977, 
sob a orientação da União Internacional para a Conservação da Natureza – IUCN no antigo 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, um dos antigos órgãos constituintes 
do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. 

Na década de 1980, o IBDF adotou o método de planejamento dos Parques Nacionais 
criado por Kenton Miller (1980), que priorizava programas e subprogramas de manejo. Em 
1996, a Agência de Cooperação Técnica Alemã, junto com o IBAMA (IBAMA/GTZ), 
estabeleceram o Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação 
de Uso Indireto para auxiliar no desenvolvimento dos planos de manejo. O objetivo era 
estabelecer os procedimentos gerais para a elaboração dos diferentes estágios do 
planejamento. Até então, o planejamento baseava-se em programas e subprogramas de 
manejo.

Em 2002 foi publicada uma nova formulação revisada do roteiro, visando aprimorar o 
processo de planejamento e incorporar os princípios constantes no SNUC. Conforme o 
Roteiro Metodológico de Planejamento: parque nacional, reserva biológica, estação 
ecológica (GALANTE, et al. 2002), o plano de manejo pode ser qualificado como parte de 
um processo contínuo de planejamento, caracterizado pela gradação do conhecimento e 
atualização ininterruptas das ações de manejo da unidade de conservação (UC). 

A metodologia de planejamento por áreas de atuação visa estruturar as ações das unidades 
de conservação numa abordagem espacial e também possibilita obter uma visão 
programática destas ações. Com a incorporação da ferramenta do planejamento estratégico, 
são identificadas objetivamente as condições positivas e negativas que determinam o 
tratamento das ações a serem empreendidas nas UC e em sua região de influência.

Dessa forma, com base no diagnóstico do PNCV e seu entorno anteriormente apresentado, 
neste Encarte serão estabelecidos os objetivos específicos de manejo da UC e, em seguida 
uma gradação de uso para a área por meio de seu zoneamento. As ações voltadas para 
todo o Parque e sua zona de amortecimento são agrupadas nas ações gerenciais gerais 
(AGG), internas e externas. Posteriormente, são identificadas as áreas estratégicas internas 
e externas (AEI e AEE), para as quais são propostas as linhas de ação nos diferentes temas 
programáticos.

Finalmente, é estabelecido um cronograma físico-financeiro onde são estimados os custos 
para as ações propostas, permitindo uma estimativa total ou parcial para a implementação 
do plano de manejo identificando as fontes potenciais de financiamento, em um horizonte de 
cinco anos.
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4.2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO

Em 1986, a partir de um relatório de viagem feito por uma equipe do IBDF, foi elaborado o 
documento “Orientações Básicas ao Manejo do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros”. O documento previa um programa de ação integrada, cuja concepção foi 
estabelecida em três pontos básicos: informação e conscientização ambiental, interpretação 
ambiental e vigilância ambiental. 

Entretanto, as iniciativas sistemáticas de ordenamento do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros só tiveram início em 1991, ano em que os impactos negativos do turismo de 
massa (lixo, queimadas e acidentes) levaram o IBAMA a proibir a visitação pública no local. 
A partir de então, o Parque tem sido objeto de uma série de projetos pioneiros e as 
propostas para a sua gestão vêm recebendo destaque em seu planejamento, sendo 
avaliadas e documentadas em diferentes oportunidades.

Para resolver as situações críticas do PNCV, foi elaborado o Plano de Ação Emergencial –
PAE (PAES, 1995), que estabeleceu ações prioritárias para implementação no prazo de dois 
anos, visando assegurar a proteção e o manejo da unidade. O PAE identificou como 
problema central do Parque o manejo inadequado dos recursos naturais e apontou como 
principais causas:

 as medidas de proteção  deficientes;

 a regularização fundiária morosa;

 as medidas de ordenamento do uso público deficientes;

 a estrutura administrativa deficiente;

 as medidas de prevenção de incêndios deficientes;

 o insuficiente conhecimento cientifico sobre a área do Parque;

 a educação ambiental incipiente.

No PAE foram priorizadas ações ligadas aos diversos temas, a saber: i) administração; ii) 
infra-estrutura e equipamentos; iii) manutenção; iv) proteção; v) regularização fundiária; vi) 
integração com o entorno; vii) uso público; viii) educação ambiental; ix) pesquisa; x) 
monitoramento.

A primeira iniciativa para a elaboração do plano de manejo do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros (PANTOJA coord, 1998) ocorreu entre 1996 e 1998, utilizando a metodologia 
baseada em programas e subprogramas de manejo. Por não corresponder integralmente 
aos critérios demandados, o documento não foi aceito como definitivo pelo IBAMA. 

Em 2001, foi elaborado o plano de uso público (LEEUWENBERG, 2001), com o objetivo de 
avaliar as instalações e os equipamentos existentes e examinar a proposta do plano de 
ação emergencial. O trabalho oferece várias opções de uso público e insere novas 
propostas de visitação no Parque.

Uma outra série de documentos relativos ao diagnóstico e planejamento do uso público do 
Parque foi elaborada nos últimos anos, tais como: i) pesquisas sobre a satisfação dos 
visitantes; ii) propostas envolvendo o manejo e a interpretação das trilhas do PNCV; iii) 
estudos para estruturação da capacidade de suporte; iv) estudos de viabilidade para 
implementação da atividade de canionismo, dentre outros. O presente plano de manejo não 
desconsidera as iniciativas anteriores, ao contrário, avaliam todas elas e destaca as 
propostas mais adequadas na elaboração das diretrizes de seu planejamento.
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Em dezembro de 2002 foi elaborado o termo de referência para contratação de serviços da 
MRS – Estudos Ambientais Ltda para rever o plano de manejo do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Com o início do trabalho houve a participação de 
consultores especializados na elaboração de estudos específicos, além da formação de uma 
comissão no âmbito do Conselho Consultivo, com o intuito de acompanhar a realização dos 
trabalhos.

Em maio de 2004 e abril de 2005 ocorreram, respectivamente, as oficinas de planejamento 
participativas no município de Alto Paraíso de Goiás, e uma reunião com membros das 
comunidades do entorno do PNCV, em Brasília – DF, ambas com o objetivo de gerar 
informações para subsidiar a elaboração do presente plano de manejo. 

A partir disso foram elaborados os encartes 1, 2 e 3 subsidiados por checagem de trabalhos 
em campo, bem como as propostas pertinentes para a elaboração deste encarte.

4.3 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS VEADEIROS

A matriz de avaliação estratégica, que se apresenta a seguir (tabelas 4.1 e 4.2), oferece 
uma visão integrada dos fatores internos e externos que impulsionam ou restringem o 
alcance dos objetivos de criação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Nela 
constam os principais pontos fortes e fracos que condicionam seu manejo e as ameaças e 
oportunidades que a região lhe oferece. Com base nesses indicadores se definem as ações 
prioritárias para serem implementadas.

Na oficina de planejamento, ocorrida entre os dias 10 e 13 de maio de 2004, em Alto 
Paraíso de Goiás, foram apresentadas e discutidas as questões que influenciam no 
planejamento e desenvolvimento do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e de sua 
região de influência. A oficina foi realizada de forma participativa, sob moderação de 
Roberto Rezende e contou com a participação de técnicos e gestores do Parque, 
representantes de instituições públicas e privadas envolvidos e comunidade em geral, 
visando subsidiar, dentre outros, a elaboração da Matriz de Avaliação Estratégica.

Para facilitar a discussão e melhor visualizar as questões abordadas, consideraram-se 
quatro grupos principais, de acordo com os temas enfocados:

Cenário Interno: Análise da Unidade Cenário Externo: Análise do Contexto

Pontos Fortes Pontos Fracos Oportunidades Ameaças

Esta divisão possibilitou realizar um processo seletivo que resultou nos aspectos mais 
relevantes de cada grupo principal. A partir dali se elaborou a Matriz de Avaliação 
Estratégica, instrumento que permite analisar as forças impulsoras e as restritivas e orientar 
a reflexão e o planejamento de premissas defensivas ou de recuperação e as ofensivas ou 
de avanço.
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Tabela 4.1 - Forças Restritivas e Premissas Defensivas e de Recuperação.

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS
Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação

 Estratégia precária para proteção do PNCV e 
entorno, especialmente em sua porção norte.

 Pessoal treinado insuficiente, dificultando o 
manejo e proteção do PNCV.

 Vias de acesso, infra-estrutura e 
equipamentos precários e/ou insuficientes 
para cumprir as demandas de fiscalização e 
proteção do PNCV.

 Presença de infratores e crimes ambientais 
contra a biodiversidade e os recursos naturais.

 Expansão da agricultura e pecuária sobre o 
Cerrado.

 Construção de Hidrelétricas.
 Atuação de mineradoras e dragas de areia.
 Crescimento urbano desordenado sem o 

devido planejamento.

 Desenvolvimento de estratégias de fiscalização mais eficientes e 
sistemáticas para o Parque e ZA. 

 Ampliação e capacitação do quadro funcional. 
 Implementação de infra-estrutura, aquisição de equipamentos e 

implantação de um sistema de vigilância patrimonial.
 Estabelecimento de parcerias com órgãos diversos para apoio na 

fiscalização e proteção da região.

 Ausência de um monitoramento ambiental 
sistemático.

 Intensa ocorrência de trilhas erodidas.
 Ausência de um sistema de busca e resgate 

de emergência.
 Ausência de formalização do papel dos 

condutores de visitantes frente ao PNCV.
 Poucas opções de atividades de uso público 

e poucos atrativos abertos à visitação, 
especialmente em Cavalcante (“O Parque 
está de costas para Cavalcante”).

 Alto índice de pobreza nos municípios, 
gerando pressões sobre o PNCV e região: 
caça, mineração ilegal, coleta de produtos 
vegetais, entre outros.

 Desenvolvimento desordenado da atividade 
turística em atrativos naturais.

 Promoção de eventos de alto impacto.
 Baixo aproveitamento do potencial 

paisagístico e cultural para atividade turística 
em âmbito regional.

 Grande sazonalidade da atividade turística.
 Especulação imobiliária.

 Estímulo à geração de emprego e renda por meio de atividades 
econômicas de baixo impacto, inclusive na zona rural.

 Promoção de capacitações diversas visando a formação de capital 
humano para diversificação econômica em moldes ambientalmente 
saudáveis.

 Ampliação da área de atuação dos condutores de visitantes na região, 
buscando suprir as demandas de manutenção de trilhas, busca e 
salvamento, criação e gestão de produtos turísticos regionais, 
organização e produção de eventos, entre outros.

 Abertura de novos atrativos no PNCV e entorno, por meio do estímulo 
aos proprietários que possuem recursos naturais relevantes.

 Interação e comunicação deficiente com as 
comunidades por parte do PNCV.

 Conselho pouco atuante.

 Comunicação comunitária deficiente.
 Falta de organização da comunidade para 

resolução de conflitos socioambientais.
 Existência de fortes conflitos de interesses.

 Estímulo à efetiva atuação do Conselho Consultivo, por meio de 
contatos mais intensos com o PNCV, definição de atribuições para os 
conselheiros (mediadores entre as comunidades e o PNCV) e 
estabelecimento de câmaras técnicas.

 Incentivo à interação das comunidades com os Conselhos Municipais 
de Defesa Ambiental e destes com o PNCV, por meio do Conselho 
Consultivo.

 Fomento à discussão e ao desenvolvimento de atividades sócio-
ambientais nos municípios.

 Carência de programas de educação 
ambiental do PNCV para as comunidades do 
entorno.

 Pouco aproveitamento das escolas públicas 
municipais para as práticas de educação 
ambiental.

 Desmatamento de grandes áreas do entorno.
 Lixo nos municípios do entorno sem 

tratamento adequado.
 Poluição das águas.
 Ocorrência de atividades ilegais em relação 

ao meio ambiente.

 Desenvolvimento de programas abrangentes de educação e 
sensibilização ambiental e estratégias de integração do entorno com 
os objetivos do PNCV.

 Identificação e apoio às alternativas econômicas que utilizem os 
recursos da natureza de forma racional, econômica e 
ecologicamente.
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AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS
Pontos Fracos Ameaças Defensivas ou de recuperação

 Poucas pesquisas desenvolvidas.
 Pouco envolvimento das universidades e 

centros de pesquisa no desenvolvimento do 
conhecimento do Parque e sua região de 
influência.

 Divulgação das linhas de pesquisa prioritárias e facilidades oferecidas 
pelo PNCV.

 Implantação de programas de estágio e voluntariado do PNCV.
 Celebração de parcerias e convênios com universidades, centros de 

pesquisa, instituições de extensão rural, entre outros para subsidiar o 
manejo do PNCV.

 Carência de recursos financeiros.
 Falta de definição da situação fundiária e 

desgastes com as comunidades nos 
processos jurídicos.

 Insuficiente integração das políticas públicas 
nas três esferas do governo.

 Política de licenciamento ambiental de Goiás 
pouco efetiva.

 Gestões junto aos órgãos nacionais, estaduais e municipais para 
apoiar o cumprimento dos objetivos de manejo do Parque.

 Captação de recursos por meio de parcerias com entidades diversas.
 Acompanhamento dos processos judiciais correlatos a situação 

fundiária do PNCV.

 Tamanho insuficiente do PNCV para manter 
populações viáveis de determinados grupos 
biológicos.

 O não cumprimento da legislação ambiental 
relacionada aos 1200 metros de altitude.

 Criação de RPPN tem pouco incentivo por 
parte do poder público.

 Nascentes situadas fora do Parque.
 Perda gradativa da diversidade biológica na 

região.

 Implantação de programas de pesquisa e monitoramento, com vistas 
ao melhor conhecimento da natureza e ao melhor manejo de seus 
recursos.

 Estímulo à criação de outras áreas protegidas na região e a 
integração entre elas por meio de corredores ecológicos.

 Promoção de campanhas de conscientização nos municípios sobre os 
recursos naturais e a biodiversidade local.

 Poucas opções de atrativos para visitação.

 Entradas irregulares de pessoas no interior do 
PNCV.

 Diversidade de atrativos naturais de visitação 
no entorno do PNCV.

 Implantação de novos atrativos de visitação no PNCV.
 Fiscalização de entradas irregulares de pessoas no PNCV.
 Controle do fluxo de entrada dos visitantes.
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Tabela 4. 2 - Forças Impulsoras e Premissas Ofensivas e de Avanço.

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO PREMISSAS
Pontos Fortes Oportunidades Ofensivas ou de Avanço

 Grande diversidade biológica.
 Maior concentração de áreas de 

Cerrado de altitude do país.
 Abundância em recursos hídricos 

(“berço das águas”).


 Interesse em constituir RPPN por parte dos proprietários rurais.
 Área piloto do Corredor Ecológico Paranã Pirineus.
 Situado na APA do Pouso Alto e Reserva da Biosfera.
 Existência de áreas protegidas dos Kalunga e Avá Canoeiro .
 Demanda e possibilidade de ampliação do PNCV.
 Recursos oriundos de compensação ambiental.

 Atuação conjunta com as demais UC e espaços conservados, de 
modo a formar um mosaico integrado de áreas protegidas.

 Levantamento de aspectos e áreas prioritárias para intensificação 
das ações de conservação no PNCV e região.

 Gestões para tornar a região referência em conservação aliada 
ao desenvolvimento.

 Alta potencialidade para pesquisa 
científica.

 Grande interesse na realização de estágios voluntários.
 Projetos de pesquisa e levantamentos já realizados.

 Estabelecimento de parcerias e convênios com universidades 
para o gradativo aumento do conhecimento sobre vários aspectos 
do PNCV e região.

 Estímulo à participação de pesquisadores do PNCV em 
congressos científicos e publicações de artigos em revistas 
especializadas.

 Promove a conscientização ambiental 
das comunidades do entorno.

 Existência de Conselho Consultivo 
representativo entre as comunidades.

 Boa interação com instituições e 
organizações locais.

 Possui grande importância para a 
economia regional, por meio da 
geração de renda e atração de 
investimentos.

 Visão positiva do PNCV pelas comunidades.
 Existência de Conselhos Municipais de Defesa Ambiental e 

Turismo e legislação específica sobre estes temas nos 
municípios do entorno.

 Iniciativas para criação de alternativas econômicas de 
desenvolvimento aliado à conservação.

 Existência de iniciativas de aproveitamento sustentável do 
Cerrado.

 Disponibilidade de investimentos.
 Várias organizações ambientalistas atuantes.
 Comunidade mobilizada e interessada no desenvolvimento 

aliado à conservação.
 Forte associativismo local, especialmente entre condutores de 

visitantes.

 Desenvolvimento de bases legais para a efetiva conservação 
ambiental da região da Chapada dos Veadeiros.

 Gradativo incentivo à mudança nas bases econômicas para 
setores e atividades de baixo impacto ambiental, em âmbito 
regional.

 Incentivo à auto-suficiência das comunidades na elaboração e 
desenvolvimento de projetos de cunho econômico-ambiental e na 
captação de recursos financeiros para executá-los.

 Incentivo ao empreendedorismo em diferentes setores 
complementares da economia, de forma ambientalmente 
responsável.

 Possui diversidade de ambientes com 
potencial turístico.

 PNCV reconhecido nacionalmente.
 Boa estrutura física administrativa e 

turística.
 A visitação é ordenada (bilheteria, 

condutor de turismo ambiental, 
procedimentos, entre outros.) 

 Proximidade da capital federal e 
facilidade de acesso.

 Acompanhamento por condutores de 
turismo ambiental.

 Interesse da Prefeitura Municipal de Cavalcante em apoiar a 
abertura do portão norte do PNCV.

 Existência de projetos de desenvolvimento do turismo regional.
 Investimento de proprietários locais no turismo.
 Geração de retorno econômico direto e indireto para a 

população local.

 Fortalecimento e diversificação da oferta turística regional.
 Capacitação de mão de obra para a constituição de bases 

consistentes para a atividade turística.
 Gestões para ampliar os mercados consumidores da atividade 

turística em âmbito nacional e internacional.
 Divulgação e consolidação da Chapada dos Veadeiros como 

destino turístico com responsabilidade ambiental e cultural.
 Estabelecimento de parcerias para apoio a visitação.
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Na interligação entre os pontos fracos do cenário interno e as ameaças do cenário externo, 
na Matriz do PNCV se obteve as premissas defensivas ou de recuperação que buscam 
minimizar os impactos negativos existentes. Tais premissas são amplas e consistentes, uma 
vez que abrangem a maioria dos aspectos negativos apontados e se apresentam como 
ações para minimização dos mesmos. 

A avaliação da Matriz aponta para graves problemas existentes na região do entorno, entre 
os quais sobressaem práticas de uso do solo e recursos naturais altamente impactantes e 
dificilmente reversíveis, tais como hidrelétricas, mineração, grandes loteamentos e 
monoculturas mecanizadas. Também aponta para a precariedade socioeconômica das 
populações, frente aos investimentos públicos de melhoria da qualidade de vida que, apesar 
de aparentemente positivos em um primeiro momento, aos poucos aumentam a atratividade 
da região para aquisição de terrenos por parte de empreendedores de fora ou para segunda 
residência, gerando a especulação imobiliária e a conseqüente expulsão dos moradores 
locais das áreas centrais.

Constata-se, também, o desenvolvimento de atividades que degradam o meio ambiente,
relacionadas com a cultura local e as limitadas opções de renda, como a caça, o 
extrativismo vegetal sem manejo e a extração ilegal de pedras preciosas e semipreciosas. 
Existem ainda problemas relacionados à expansão urbana, ao saneamento, ao lixo e ao 
crescimento da densidade demográfica concentrada nos núcleos urbanos, que 
inevitavelmente também aumentam os impactos ambientais, devido à falta de diretrizes de 
ocupação.

Pode-se considerar que todas as premissas apontadas sugerem a necessidade dos 
gestores do Parque de estabelecerem ações governamentais ativas e eficazes, apoiadas 
pela comunidade organizada. A proteção dos atributos naturais do Parque dependerá, em 
parte, da organização dos recursos humanos e materiais, sendo os primeiros desafios 
internos e estruturais. A divulgação de informações sobre o meio ambiente, a educação 
ambiental e a preservação ambiental dependem, em parte, do apoio de organizações 
governamentais locais (Prefeituras Municipais), estaduais (Agência Ambiental de Goiás -
AGMA, Polícia Ambiental, Ministério Público, entre outros.) e federais (IBAMA e ICMBio). 
Tais ações quando praticadas em regime de cooperação institucional, confirmam o potencial 
de desenvolvimento regional, pois as várias instituições trabalham por um objetivo comum. 

Para dirimir esses problemas o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade -
ICMBio necessitará, ainda, do apoio de muitas organizações para desenvolverem e 
implementarem os programas propostos neste plano de manejo, com enfoque especial nas 
áreas estratégicas externas que estão situados nos municípios abrangidos e circunvizinhos 
ao Parque.

O envolvimento da comunidade é essencial, com a participação organizada da comunidade, 
podem-se buscar soluções para o enfrentamento dos principais problemas ambientais e 
sociais que ameaçam a integridade do Parque e da região. Nesse sentido, deve-se 
capacitar e apoiar as comunidades da faixa de entorno, para que elas assegurem melhores 
meios de subsistência e atuem como multiplicadores das melhores práticas a que tiverem 
acesso.

Além disso, é igualmente importante salientar as forças impulsoras, tais como a inserção do 
PNCV em um contexto altamente propício à conservação, a existência de temas para a 
pesquisa, sua importância decisiva para o desenvolvimento econômico do nordeste goiano e 
o reconhecimento deste fato pelas comunidades.

É clara a oportunidade que o PNCV oferece para o desenvolvimento municipal e regional, 
uma vez que possuem um rico potencial turístico que poderá dar visibilidade às demais 
iniciativas à sua volta. O incremento das atividades econômicas pode resultar de uma 
atividade turística desenvolvida, sendo preciso investir na especialização da mão de obra 
necessária ao turismo. Assim, existe a necessidade de capacitar e formar a mão-de-obra 
local, estabelecendo políticas públicas de âmbito municipal que ordenem a atividade e o uso 
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dos espaços onde ocorre o turismo além de incentivar os setores econômicos 
complementares, de forma a atrair para a própria região todos os benefícios indiretos que a 
atividade é capaz de gerar.

Entre as premissas ofensivas salientam-se as ações de avanço para o desenvolvimento 
local em consonância com a salvaguarda ambiental, sendo essa a diretriz de inúmeras 
atividades nas ações gerenciais.

4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS 

VEADEIROS

Os objetivos específicos do Parque citados abaixo, foram definidos com base na Lei do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei Nº 9985/2000), nos objetivos 
estabelecidos para a categoria de manejo “Parque Nacional” e nos objetivos estabelecidos 
no decreto de criação do PNCV, além dos subsídios científicos da minuta do plano de 
manejo anterior e das informações levantadas na reunião técnica com pesquisadores.

 Assegurar a integridade e a riqueza do bioma Cerrado e das paisagens geológicas e 
geomorfológicas preservados no PNCV;

 Preservar amostras representativas dos ecossistemas florestais e campestres de 
Cerrado, dentro de suas variações de altitudes no PNCV;

 Proteger as paisagens naturais de notável beleza cênica no interior do PNCV;

 Proteger os corpos hídricos do PNCV, bem como assegurar a conservação das 
nascentes encontradas no entorno, em especial as que drenam para seu interior,
visando de favorecer a Bacia Hidrográfica do Rio Tocantins;

 Favorecer as condições, estimular e promover a educação e a interpretação 
ambiental e a recreação em contato com a natureza;

 Assegurar a qualificação do Parque, na condição de zona núcleo, com os objetivos 
da Reserva da Biosfera do Cerrado - Fase II e como Patrimônio Natural da 
Humanidade;

 Propiciar a integração do Parque com outras unidades de conservação contíguas e 
próximas, de modo a favorecer a gestão ambiental em mosaico;

 Contribuir com a conectividade entre os remanescentes florestais da região de forma 
a favorecer o trânsito e a troca genética dos corredores ecológicos, cumprindo sua 
função junto ao Corredor Ecológico Paranã-Pirineus;

 Proteger e assegurar o habitat e a manutenção de populações das espécies de 
fauna, em especial as raras, endêmicas e ameaçadas de extinção encontradas no 
PNCV e em sua área de influência, dentre eles: Myrmecophaga tridactila (tamanduá-
bandeira), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Leopardus pardalis (jaguatirica), 
Mergus octosetaceus (pato-mergulhão) e Porphyrospiza caerulescens (azulão-do-
cerrado);

 Proteger e assegurar a manutenção de populações das espécies de flora, 
consideradas raras ou endêmicas, encontradas no PNCV e em sua área de 
influência, dentre elas: Ilex congesta (Aquifoliaceae), Maytenus chapadensis
(Celastraceae), Mimosa irwinii e M. venatorum (Leguminosae), e Xyris goyazensis e 
X. metallica (Xyridaceae), bem como das espécies ameaçadas por super-exploração, 
tais como: Lynchnophora ericoides - arnica (Compositae) e a Myracodruon 
urundeuva - aroeira (Anacardiaceae);

 Proporcionar meios e incentivos técnicos para atividades de pesquisa científica, 
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estudos e monitoramento ambiental, em especial da prevenção de incêndios 
florestais, de estudos de ecologia da biodiversidade encontrada no PNCV, do 
monitoramento das espécies invasoras e estudos de biologia das espécies mais 
representativas;

 Proteger e limitar o acesso às nascentes dos Córregos Maria Teles, Diogo, Galinha, 
Buritizal Grande, Roncador, Brejo, Gameleira, Quilombo, Muquém e Santana, 
resguardando a zona intangível do PNCV;

 Contribuir, estimular e integrar os princípios e práticas de conservação da natureza 
no processo de desenvolvimento da zona de amortecimento desta unidade;

 Apoiar atividades de turismo sustentável no entorno, contribuindo com a dinamização 
da economia local.

4.5 ZONEAMENTO

4.5.1 ORGANIZAÇÃO DO ZONEAMENTO

De acordo com a Lei nº 9.985/2000 (SNUC) entende-se por zoneamento: “definição de 
setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 
objetivos da Unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

O zoneamento constitui, portanto, um instrumento de ordenamento territorial para obter 
melhores resultados no manejo da unidade, pois estabelece usos diferenciados para cada 
zona, segundo seus objetivos. 

As zonas estabelecidas neste documento se baseiam no Regulamento dos Parques 
Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto n 84.017, de 21/09/1979 e no Roteiro 
Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica 
(GALANTE et al., 2002).

Os critérios adotados para o estabelecimento do zoneamento da UC e da Zona de 
Amortecimento – ZA foram: fragilidade ambiental, usos conflitantes, micro-bacias
hidrográficas, relevo, registro de espécies ameaçadas de extinção, potencial de visitação e 
fitofisionomias, conforme indica o Roteiro Metodológico de Planejamento. 

Assim, para atender aos objetivos gerais das UC de proteção integral e aos objetivos 
específicos de manejo do PNCV, foram definidas sete (7) zonas mais a zona de 
amortecimento.

A área ocupada por cada zona no contexto geral do Parque Nacional pode ser visualizada 
na tabela a seguir (tabela 4.3)
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Tabela 4. 3 - Zonas do PNCV e respectivas áreas abrangidas.

ZONAS AREA (ha)

Zona Intangível 17.722,62

Zona Primitiva 46.017,85

Zona de Uso Intensivo 0,44

Zona de Uso Extensivo 323,46

Zona de Uso Especial 191,56

Zona de Uso Conflitante 15,80

Zona de Recuperação 614,77

Dessa forma, o zoneamento será descrito a seguir para cada zona. No mapa 4.1 é 
apresentado o zoneamento do PNCV.
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Mapa 4.1– Zoneamento do PNCV 
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4.5.1.1 Zona Intangível - ZI

 Definição

“É aquela onde a primitividade da natureza permanece o mais preservada possível, não se 
tolerando quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação”
(GALANTE et al., 2002).

Funciona como matriz de repovoamento para outras zonas onde já são permitidas 
atividades humanas regulamentadas. Esta zona é dedicada à proteção integral de 
ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental.

 Objetivo Geral

Preservar o ambiente natural, garantindo a proteção integral e a evolução natural.

 Objetivos Específicos

 Proteger integralmente o sistema lacustre formado pelas Sete Lagoas, assegurando 
habitats para a fauna;

 Proteger em grande parte a bacia do Rio Preto e suas nascentes;

 Proteger os campos rupestres e ambientes associados a altitudes superiores a 1000 
metros na porção Norte do Parque;

 Proteger a diversidade florística e faunística do Vale do Rio Preto e parte da Serra de 
Santana, localizados no Bico do Gavião.

 Normas Específicas 

 As atividades permitidas devem limitar-se à fiscalização, ao monitoramento e à 
pesquisa científica, desde que não possa ser realizada em outra zona;

 Nesta zona a visitação não é permitida;

 Não será permitida a instalação de qualquer infra-estrutura, mantendo apenas as 
vias existentes que são essenciais às atividades de fiscalização da Unidade;

 A fiscalização nesta zona será periódica;

 É proibido o tráfego de veículos no interior desta zona, exceto em ocasiões 
emergenciais e voltadas à proteção do PNCV.

 Descrição dos Limites

Foram estabelecidas duas (02) zonas intangíveis no interior do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros:

A zona intangível 01 (ZA 1) corresponde a uma área que se estende da parte central do 
Parque, englobando a área das Sete Lagoas e grande parte das nascentes e dos 
mananciais formadores da bacia do rio Preto, campos rupestres e ambientes raros, 
abrangendo uma área de 16.213,34 hectares.

Outra área indicada como zona intangível (ZA – 02), está localizada na parte sudeste do 
Parque, abrangendo as nascentes do córrego Santana, e o vale do rio Preto a jusante dos 
saltos onde ocorrem ambientes de alta relevância para a conservação de espécies da fauna 
e flora totalizando uma área de 1.531,16 ha.

Na tabela 4.4 são apresentados alguns pontos referenciais (coordenadas UTM) e 
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respectivos marcos referenciais da paisagem para fácil identificação dos limites em campo
das Zonas Intangíveis. No mapa 4.2 podem-se visualizar as respectivas zonas intangíveis.

Tabela 4. 4 - Pontos referenciais (coordenadas UTM) e marcos referenciais da paisagem
das Zonas Intangíveis.

Zona Intangível – Polígono menor

x y

192722 8436946 Confluência Ribeirão Cercado

192000 8435634 Próximo a nascente do Ribeirão Cercado

191073 8434850 Curva do Córrego Santana

189754 8432762 Confluência Córrego Santana

188824 8430623 Ponto no Rio Preto lado sudoeste do polígono

191196 8430395 Ponto no Rio Preto no sul do polígono mais no centro

192668 8431669 Ponto no Rio preto lado sudeste do polígono

192519 8433383 Sem referência curva convexa do lado leste do polígono

193792 8435774 Curva côncava do lado leste do polígono próximo a uma drenagem

Zona Intangível – Polígono maior

x y

204402 8439032 Córrego Estiva

206993 8439761 Córrego Fundo

212112 8440484 Trilha para Sete Lagoas

213691 8440705 Córrego do Fel

215301 8442514 Trilha para PF - Rio Preto

219402 8441570 Próximo ao Córrego da Melícia

224332 8447570 Confluência do Rio Preto com o Córrego Cara Preta

229650 8455489 Curva mais a noroeste do polígono

221675 8454179 Córrego Maria Teles

206335 8442770 Próximo ao Ribeirão Fiandeira

213356 8449019 Próximo ao Ribeirão Montes Claros

208934 8444370 Próximo ao Córrego Quilombo

203552 8439670 Rio Preto Próximo a Sete Quedas

Somando as duas áreas, a zona intangível total ocupa 17.722,62 ha, o que corresponde 
aproximadamente a 27,3 % do PNCV, considerando como área total 64.876,51 ha, de 
acordo com a imagem IKONOS georreferenciada e com o Decreto n° 86.596 de 17 de 
novembro de 1981 que redefine os limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros.

No anexo é apresentado o memorial descritivo das Zonas Intangíveis.

As fotos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 exemplificam áreas da Zona Intangível. No mapa 4.2 é
apresentada a Zona Intangível.
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Foto 4.1 – Região das Sete Lagoas. Foto: Allan Crema

Foto 4.2 – Detalhe da região das Sete Lagoas.
Foto: Allan Crema

Foto 4.3 – Região das Sete Lagoas. Foto: Allan Crema
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Mapa 4. 2 – Zona Intangível 
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4.5.1.2 Zona Primitiva - ZP

 Definição

“É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies 
da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir 
características de transição entre a zona intangível e a zona de uso extensivo” (GALANTE et 
al., 2002).

 Objetivo Geral

Preservar o ambiente natural, possibilitando a realização de pesquisa científica, fiscalização, 
monitoramento, educação ambiental e a visitação restrita.

 Objetivos Específicos

 Assegurar maior proteção à vegetação de Cerrado e sua fauna associada;

 Amortecer a pressão das atividades humanas sobre as zonas intangíveis;

 Promover pesquisa científica da biota local, sobretudo das espécies raras, 
endêmicas e ameaçadas;

 Conservar as amostras das diferentes tipologias vegetais do PNCV;

 Proteger amostras representativas das fitofisionomias associadas aos diversos 
gradientes altitudinais;

 Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica dos 
ecossistemas que, entre outras condições, contribuirão de forma efetiva à 
manutenção genética;

 Proteger parte da bacia do rio Preto e seus tributários, bem como os demais 
recursos hídricos que drenam para fora do Parque;

 Proporcionar visitações de modo restrito sem a implantação qualquer infra-estrutura;

 Favorecer a realização de pesquisa científica e educação ambiental em ambientes 
mais protegidos.

 Normas Específicas

 As atividades permitidas serão: a pesquisa, o monitoramento ambiental, a visitação 
com restrições e a fiscalização;

 Nesta zona não é permitida a implantação de qualquer infra-estrutura para a 
visitação pública;

 A interpretação dos atributos desta zona se dará somente por meio de folhetos e/ou 
recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes;

 A pesquisa e o monitoramento ambiental serão incentivados nesta zona;

 A fiscalização nesta zona será constante;

 É proibido o tráfego de veículos no interior desta zona, exceto em ocasiões especiais 
e voltadas à proteção do PNCV;

 Tanto as atividades de pesquisa científica quanto as de proteção e de visitação 
serão permitidas, desde que não comprometam a integridade dos ecossistemas;
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 As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos recursos 
naturais;

 O uso de animais de montaria é permitido somente em casos excepcionais 
imprescindíveis à proteção da Zona.

 Descrição dos Limites

Esta zona é constituída das áreas do Parque que circundam as zonas intangíveis e 
delimitam, em sua maior parte, as zonas de uso extensivo. É a categoria de zoneamento 
mais representativa em termos de área, ocupando 46.017,85 ha, o que corresponde a 
70,9% do PNCV. No mapa 4.3 a seguir pode-se observar a delimitação desta zona 
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Mapa 4. 3 – Zona primitiva ZP 
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4.5.1.3 Zona de Uso Extensivo - ZUE

 Definição

“É aquela constituída, em sua maior parte, por áreas naturais, podendo apresentar alguma 
alteração antrópica, caracterizando-se como uma transição entre a zona primitiva e a zona 
de uso intensivo” (GALANTE et al., 2002).

 Objetivo Geral

Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, permitindo o acesso fácil do 
público para fins educativos e recreativos, visando também a proteção, a pesquisa e o 
monitoramento, procurando harmonizar as atividades humanas permitidas com a 
preservação dos ecossistemas naturais. 

 Objetivos Específicos

 Propiciar condições de monitoramento da visitação no PNCV, de modo a minimizar o 
impacto desta sobre o ambiente natural, controlando a intensidade tanto em numero 
de pessoas quanto na presença de infra-estrutura e estruturas facilitadoras;

 Proporcionar condições para o exercício de atividades na natureza, por meio de 
caminhadas em trilhas, contemplação e banho;

 Diversificar as atividades de visitação pública, viabilizando percursos de longa 
distância e outras atividades, desde que aprovado seus estudos específicos;

 Apoiar ações de fiscalização a fim de evitar a ocorrência de crimes ambientais e 
acessos não autorizados;

 Exercer maior controle e proteção sobre a área do Parque, evitando a ocorrência de 
incêndios;

 Proporcionar e incentivar a prática de atividades de pesquisa científica e 
monitoramento ambiental;

 Promover a divulgação e valorização do Parque;

 Oferecer oportunidades de visitação às pessoas com habilidades diferenciadas;

 Permitir o contato com a natureza de modo a proporcionar a sensibilização aliada à
educação ambiental.

 Normas Específicas

 As atividades permitidas serão a proteção, o manejo, a visitação controlada, 
pesquisa e a fiscalização;

 Poderão ser instalados equipamentos e infra-estrutura simples para a interpretação 
dos recursos naturais e a recreação, sempre em harmonia com a paisagem;

 Deverão ser instalados equipamentos facilitadores visando à segurança do visitante 
nos atrativos com maior risco de acidentes e a preservação nos ambientes 
suscetíveis à degradação;

 Essa zona será constantemente fiscalizada;

 A sinalização admitida é aquela considerada indispensável à proteção dos recursos 
do Parque e à segurança do visitante, devendo estar em harmonia com o ambiente 
natural;
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 Será permitida a instalação de infra-estrutura para interpretação ambiental, mediante 
projeto específico;

 Os visitantes, pesquisadores e funcionários devem conduzir todo o resíduo sólido, 
orgânico e inorgânico, que produzirem nestas áreas para local apropriado fora do 
PNCV;

 Será permitido o pernoite em área definida no interior do Parque para a Trilha de 
Sete Quedas.

 Descrição dos Limites

Esta zona é constituída pelas trilhas de visitação e pelos atrativos de uso público, 
considerando os que estão em uso e aquelas a serem implementadas ao longo da execução 
deste Plano de Manejo.

No cálculo das áreas foi considerada uma distancia de 50 metros para cada lado das trilhas, 
para melhor delimitação desta zona cartograficamente. A seguir, tabela 4.5, são listadas as 
trilhas incluídas nesta zona:

Tabela 4.5 - Atrativos e trilhas em uso e propostas de implementação.

Atrativos em Uso Atrativos a serem implementados

1 - Trilha da Seriema/Rodoviarinha
2 - Trilha para Corredeiras
3 - Trilha dos Saltos I e II
4 - Trilha para as Cariocas, Cânion I e Cânion II

1 - Trilha Pernoite Sete Quedas
2 - Trilha do Carrossel
3 - Trilha do Cruzeiro
4 - Trilha do Catingueiro

Essa zona ocupa uma área de 323,4 ha, o que corresponde a 0,49 % do PNCV, 
considerando-se apenas as trilhas em uso. 

No mapa 4.4 são apresentadas as trilhas e atrativos que compõem esta zona. 

Descrição dos segmentos de trilhas:

1. Trilha da Seriema/Rodoviarinha

A trilha tem cerca de 800 m e liga o centro de visitantes ao córrego Rodoviarinha, o qual 
geralmente está sem água na época de seca. A paisagem predominante consiste de 
fitofisionomias de Campo Limpo, Campo Rupestre e Campo Sujo.

2. Trilha para Corredeiras – 7 km percurso total

A maior parte desta trilha é sobreposta com a trilha para os Saltos I e II, além de ter uma 
estrada de acesso para carro. A estrada para carro (administrativa) atual cruza em dois 
pontos o córrego Preguiça/Rodoviarinha. O atrativo consiste em corredeiras do Rio Preto, 
com uma série de piscinas naturais. No local não existe nenhum sombreamento, o que 
consiste num fator limitante do tempo de uso. O meio físico se compõe de rochas no rio, 
com margens arenosas e Campo Limpo encostado no local. No entorno encontramos 
Campo Limpo e Campo Sujo Rupestre. A cerca de 50 metros do local tem uma pequena 
Mata Ciliar.
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3. Trilhas do Salto I (80 m) e Salto II (120 m) – 10 km de percurso total

Esta trilha passa por diversas fitofisionomias, como Campo Rupestre, Campo Limpo, Campo 
Sujo e Mata Ciliar, próximo aos Saltos. No primeiro trecho, a trilha passa por um antigo 
garimpo onde se encontram catas e blocos de cristais. A visão deste local é de grande 
beleza, mostrando boa parte do Vale do Rio Preto. Geralmente os visitantes descem 
primeiro até o mirante do Salto II, e continuam até o poço do Salto I. O retorno é feito por
uma trilha muito inclinada e contem pontos de erosão. É possível seguir do Salto I para as 
Corredeiras, como ponto de descanso e de banho antes do retorno para o Centro de 
Visitantes.

4. Trilha para a Cachoeira das Cariocas, o Cânion II e o Cânion I -11 km percurso total

CARIOCAS: esta trilha passa, desde o início, por Campo Limpo, Campo Sujo e Campo 
Rupestre, possibilitando a visualização, à distancia, de algumas Matas Ciliares e Buritizais.
Assemelha-se à trilha anterior, até a bifurcação Cânion - Cariocas. A cachoeira se encontra 
do lado direito desta trilha. A queda apresenta diversas "escadas" o que possibilita que 
muitas pessoas subam parte da cachoeira. A caminhada de volta dura cerca de 1 hora.  
Geralmente esta trilha é combinada com a visitação do Cânion II.

A cachoeira possui múltiplas quedas d'água e um poço razoavelmente grande com grandes 
pedras no lado esquerdo do rio. 

CÂNION II: da mesma forma que a trilha anterior, esta segue até uma bifurcação da trilha 
para as Cariocas. Passa por diversas fitofisionomias do Cerrado, como Campo Sujo, Campo 
Rupestre, Mata Ciliar, Campo Limpo, Veredas e Buritizais. A trilha apresenta nível de 
dificuldade moderado. Neste local se encontra um poço grande com rochas nas margens 
propicio para banho É um lugar bastante agradável, com rochas e árvores fornecendo 
sombreamento e um bom local de descanso para os visitantes.

CÂNION I: este local possui características semelhantes ao Cânion II e seu acesso se da 
pela mesma trilha, entretanto é um Cânion menor com pequenas piscinas.

O atrativo esta aberto à visitação somente no período de estiagem, entre junho e outubro. 

5. Trilha pernoite Sete Quedas - 34 km percurso total

A trilha começa a partir da portaria do PN da Chapada dos Veadeiros. Passa por uma 
grande variedade de fitofisionomias: Campo Limpo, Campo Sujo, Mata Ciliar e campo 
úmido. A trilha passa por extensos campos de Sempre Vivas, Canelas de Emas e Arnica. 

Próximo ao atrativo de Sete Quedas deve ser implantado um acampamento contíguo ao Rio 
Preto, uma vez que não há outra disponibilidade de água no percurso total da trilha.

Este atrativo estará aberto à visitação somente no período de estiagem, entre Junho e 
Outubro.

6. Trilha do carrossel - 9 km percurso total

Esta trilha passa em grande parte (90%) por uma trilha já existente, que leva aos Saltos do 
Rio Preto I e II, chegando o local das Corredeiras.

Daí segue pelo leito do rio Preto, passando por fitofisionomias de Campo Sujo e Campo 
Rupestre até chegar aos limites do Rio Preto, abaixo das Corredeiras. O local é composto 
de uma grande variedade de rochas, canais, cachoeiras e poços de diversos tamanhos. No 
final deste complexo rochoso de afluentes e poços se encontra um cânion estreito, o qual 
termina diretamente no topo do Salto I. O local conta com um poço grande para banho.
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Este atrativo estará aberto à visitação somente no período de estiagem, entre Junho e 
Outubro.

7. Trilha do cruzeiro - 14 km percurso total

Antiga trilha utilizada pelos moradores regionais como caminho para Cavalcante. O nome se 
refere a uma cruz de madeira que se encontra no início da trilha na margem da GO-118. A 
fazenda foi desapropriada e indenizada, restando uma casa de boa estrutura básica, cerca 
de 3 km dentro da trilha, na altura do rio das Pedras, a qual, após reforma, servirá como 
Ponto de apoio. A trilha passa por Campo Limpo e pequeno trecho de Campo Sujo, com 
grande quantidade de Canelas de Ema. A trilha possui como ponto de banho o córrego das 
Pedras, mas seu maior apelo como atrativo é o aspecto histórico cultural, tendo em vista 
que a trilha percorre uma antiga estrada cavaleira onde se podem observar antigas 
estruturas de pedra.

8. Trilha do Catingueiro - 5,6 km percurso total

O ponto de partida da caminhada inicia-se no PNCV após propriedade particular, cuja sede 
se encontra a aproximadamente 42 km do centro da cidade de Cavalcante, acessada pela 
estrada que liga Cavalcante a Colinas do Sul e em seguida entrando na estrada que atende 
às fazendas da região do Catingueiro.

Deverá ser avaliada a possibilidade de abertura de trilhas pelas margens, eliminando os 
riscos e as travessias do rio. O trajeto deverá ser estabelecido mediante estudos 
específicos.

O local apresenta grande potencial para a visitação, pois o rio possui diversos poços e 
quedas d’água e a caminhada não é muito longa, com baixo grau de dificuldade. O trajeto 
da trilha será definido conforme estudos específicos.

As fotos 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 mostram alguns atrativos da Zona de Uso Extensivo. 

O mapa 4.4 mostra a Zona de Uso Extensivo com seus diversos segmentos contendo trilhas 
e atrativos.
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Foto 4.4 – Carrossel. Foto: Acervo PNCV Foto 4.5 – Sete Quedas. Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.6 – Salto do rio Preto (Salto II - 120m) 
Foto: Acervo PNCV

Foto 4.7 – Corredeiras. Foto: Acervo PNCV
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Foto 4.8 - Atrativo histórico cultural, trilha do 
Cruzeiro. Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.9 - Cânion II. Foto: Acervo PNCV Foto 4.10 - Cânion I. Foto: Acervo PNCV
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Mapa 4. 4 - Zona de Uso Extensivo - ZUE 
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4.5.1.4 Zona de Uso Intensivo - ZUI

 Definição

“É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é mantido o 
mais próximo possível do natural, contendo as infra-estruturas básicas para recepção dos 
visitantes” (GALANTE et al., 2002).

 Objetivo Geral

Facilitar o desenvolvimento de atividades de visitação pública intensivas, recreação e 
educação ambiental em harmonia com o meio ambiente e oferecer infra-estrutura e 
equipamentos adequados para a recepção do visitante.

 Objetivos Específicos

 Instalar infra-estruturas para recepção dos visitantes como centro de visitantes, 
portarias de acesso, estacionamentos, dentre outras, conforme previstas no 
programa temático de uso público e áreas estratégicas internas;

 Possibilitar aos visitantes informações sobre o Parque, bem como outros assuntos 
relacionados à conservação dos recursos naturais e sua segurança na visitação;

 Proporcionar atividades de educação ambiental, pesquisa científica e monitoramento 
ambiental;

 Realizar o controle da visitação e a orientação ao visitante.

 Normas Específicas

 Na zona de uso intensivo, insere-se a estrada que liga o Centro de visitantes à 
Corredeiras, que corresponde à estrada de resgate, devendo haver intervenções 
para sua melhoria;

 Nesta zona, em áreas indicadas, será permitida a instalação de sombreiros rústicos,
bancos e outros equipamentos facilitadores;

 A utilização das infra-estruturas desta zona será subordinada à capacidade de 
suporte estabelecida para elas;

 As atividades previstas devem levar o visitante a entender os objetivos e as práticas 
de conservação da natureza;

 Todas as construções e reformas deverão estar em harmonia e integradas com o 
meio ambiente;

 Os materiais para a construção ou a reforma de quaisquer infra-estruturas não 
poderão ser retirados dos recursos naturais da Unidade;

 Esta zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa ou indicativa;

 O trânsito de veículos, previamente autorizados, será feito a baixas velocidades 
(máximo de 40 km);

 Os esgotos deverão receber tratamento suficiente para não contaminarem rios, 
riachos ou nascentes;

 O tratamento de esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto;
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 Os resíduos sólidos gerados nestas instalações deverão ser retirados do PNCV e 
depositados em local adequado a este fim;

 O controle de visitação será rigorosamente cumprido;

 As atividades de educação ambiental deverão ser intensificadas nesta área.

 Descrição

Esta zona corresponde às instalações do Centro de Visitantes, e a estrada administrativa 
que liga o Centro de Visitantes ao atrativo das Corredeiras, ocupando uma área de 0,44 ha 
do PNCV. 

A foto 4.11 mostra a estrutura de apoio de visitação desta zona. No mapa 4.5 seguinte 
pode-se observar a zona de uso intensivo.

Foto 4.11 – Entrada do centro de visitantes. 
Foto: Acervo PNCV
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Mapa 4. 5 - Zona de Uso Intensivo 
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4.5.1.5 Zona de Uso Especial - ZUE

 Definição

“É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da 
Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Esta área deve ser 
controlada de forma a não conflitar com seu caráter natural e deve localizar-se, sempre que 
possível, na periferia da Unidade de Conservação” (GALANTE et al., 2002).

 Objetivo Geral

Minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente 
natural ou cultural da Unidade.

 Objetivos Específicos

 Proporcionar alojamento e instalações para colaboradores (pesquisadores, 
brigadistas, bombeiros, dentre outros), manutenção e serviços gerais administrativos 
para atender a operacionalidade do PNCV.

 Abrigar as infra-estruturas, facilidades e serviços para as diversas atividades 
necessárias à administração, proteção e manutenção do Parque Nacional.

 Normas Específicas

 As instalações desta zona preferencialmente deverão estar localizadas na periferia 
do Parque;

 As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente;

 O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos funcionários e 
colaboradores;

 Os resíduos sólidos gerados no Parque deverão ser removidos para o aterro 
sanitário ou unidade de processamento de lixo mais próximo, fora do PNCV;

 Os veículos deverão transitar em baixas velocidades (máximo 40 Km/h) e será 
proibido o uso de buzinas;

 Será admitida a humanização nas residências e alojamentos funcionais mediante a 
aprovação de projetos específicos;

 Espécies exóticas com potencial invasor devem ser suprimidas e, quando 
necessário, substituídas gradativamente por espécies nativas;

 O tratamento dos esgotos deverá priorizar o emprego de tecnologias alternativas de 
baixo impacto. 

 Descrição

Esta zona é composta de diversas instalações e das infra-estruturas de apoio do PNCV, 
quais sejam: 

 Alojamentos;

 Residências funcionais;

 Sede administrativa;

 Postos avançados de fiscalização;
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 Antenas;

 Estradas administrativas;

 Garagem;

 Depósitos;

 Reservatório de combustível.

Esta zona ocupa uma área de 191,56 ha, correspondendo a 0,29 % do PNCV.

As fotos 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 mostram algumas infraestruturas de apoio desta 
zona. O mapa 4.6 apresenta a delimitação desta zona.

Foto 4.12 – Posto de fiscalização da Baleia.

Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.13 – Posto de fiscalização do Mulungu.

Foto: Ruy Tolentino
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Foto 4.14 – Posto de fiscalização do Pouso Alto

Foto: Ruy Tolentino
Foto 4.15 – Posto de fiscalização da Torre

Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.16 – Estrada administrativa para o posto de 
fiscalização do mulungu

Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.17 – Estrada administrativa para o posto 
de fiscalização da Torre

Foto: Ruy Tolentino
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Mapa 4. 6 - Zona de Uso Especial - ZUE 
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4.5.1.6 Zona de Recuperação - ZR

 Definição

“É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. É uma zona provisória, que 
uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas permanentes”
(GALANTE et al., 2002).

 Objetivo Geral

Deter a degradação dos recursos e restaurar as áreas degradadas. 

 Objetivos Específicos

 Promover a recuperação desta zona de maneira natural ou induzida;

 Estimular a realização de pesquisa;

 Promover o monitoramento ambiental;

 Reintegrar as áreas recuperadas ao ecossistema original existente;

 Proteger as nascentes formadoras das microbacias dos córregos Muquem e 
Gameleira.

 Normas Específicas

 Nesta zona será incentivada a realização de atividades de proteção, pesquisa 
científica, monitoramento e educação ambiental, definidas nos respectivos 
programas;

 A fiscalização nesta zona será permanente e sistemática;

 Somente serão permitidas instalações de infra-estruturas temporárias, necessárias à 
execução das atividades planejadas para esta zona;

 A recuperação deverá ser feita mediante processos naturais, podendo ser induzida 
quando houver projeto específico de pesquisa e desde que seja autorizado pelo 
SISBIO;

 No processo de recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies 
nativas, devendo ser eliminadas as espécies exóticas porventura existentes, 
conforme pesquisas prévias;

 Uma vez recuperada a zona será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes;

 Esta zona permite uso público somente para educação ambiental;

 O uso de animais de montaria é permitido somente em casos excepcionais 
imprescindíveis à proteção da Zona.

 Descrição

Esta zona é composta por duas grandes áreas e outras de menores extensões. As duas 
áreas mais representativas correspondem a um antigo garimpo localizado na região norte do 
Parque, próximo às nascentes do ribeirão Montes Claros, e outra na antiga fazenda situada 
próxima ao córrego Mulungu. As demais áreas estão distribuídas em diversas localidades do 
Parque.
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A seguir, na tabela 4.6, são apresentados os pontos de coordenadas UTM para todas as 
zonas de recuperação identificadas no interior do PNCV. 

Tabela 4.6 - Localização das Zonas de Recuperação - ZR do PNCV.

Zonas Área (ha) Coordenada X Coordenada Y

ZR 1 0,08 211594,52 8436480,12

ZR 2 0,11 208715,78 8436139,17

ZR 3 0,14 209003,90 8436221,05

ZR 4 0,17 207162,59 8435587,23

ZR 5 0,23 208715,77 8436163,13

ZR 6 0,24 201963,77 8433682,57

ZR 7 0,35 198625,38 8431882,17

ZR 8 0,47 203325,34 8433961,87

ZR 9 0,53 209375,64 8436311,52

ZR 10 0,69 231793,16 8454607,66

ZR 11 0,83 207331,82 8435713,79

ZR 12 0,90 232895,62 8455528,95

ZR 13 0,93 207867,47 8435911,51

ZR 14 1,03 199473,65 8432371,23

ZR 15 1,20 230246,23 8453666,07

ZR 16 1,25 232136,38 8454847,19

ZR 17 1,44 207702,89 8435793,86

ZR 18 1,82 210323,40 8436208,18

ZR 19 2,14 199206,26 8432239,65

ZR 20 2,52 227310,86 8449907,30

ZR 21 2,53 226961,38 8448547,53

ZR 22 4,14 188102,56 8432671,94

ZR 23 4,83 227031,03 8446152,80

ZR 24 6,19 228774,10 8452108,87

ZR 25 6,71 216534,92 8440455,37

ZR 26 8,39 230973,97 8453937,38

ZR 27 9,80 229172,85 8452608,13

ZR 28 10,87 216074,91 8453100,74

ZR 29 31,02 199579,42 8433272,05

ZR 30 102,72 214864,46 8451336,11

ZR 31 164,86 215318,71 8438268,56

ZR 32 – Posto da Baleia 4,04 211657 8437188

ZR 33 – Posto do Mulungu 21,05 194759 8432448

ZR 34 – Morro do Garimpão 98,18 194265 8431697

ZR 35 – Posto rio Preto 143,08 215024 8440959

As trinta e cinco (35) áreas categorizadas como zonas de recuperação totalizam uma área 
de 614,77 ha, correspondendo a 0,9 % do PNCV. Nas Fotos 4.18 e 4.19 observam-se 
exemplos de algumas zonas de recuperação. No mapa 4.7 é apresentada a localização das 
zonas de recuperação existentes no Parque.
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Foto 4.18 – Zona de recuperação com 
espécies invasoras - ZR 32

Foto: Ruy Tolentino

Foto 4.19 - Zona de recuperação com espécies 
invasoras - ZR 32

Foto: Ruy Tolentino
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Mapa 4. 7 - Localização das Zonas de Recuperação Existentes no Parque 
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4.5.1.7 Zona de uso conflitante - ZUC

 Definição

“Constiuem-se em espaços localizados dentro de uma UC, cujos os usos e finalidades, 
estabelecidos antes da criação da unidade, conflitam com os objetivos de conservação da 
área protegida” (GALANTE et al., 2002).

 Objetivo Geral

Estabelecimento de normas e medidas para minimizar os impactos negativos decorrentes 
da presença da rodovia GO-239 nos trechos que esta adentra o Parque.

 Objetivos Específicos 

Normatização do uso e adequação da rodovia G0-239 nos trechos em que adentra o PNCV.

 Normas Específicas

Estabelecimento de Termo de Ajustamento de Conduta com o governo estadual 
intermediado pelo Ministério Público Federal no intuito de normatizar o uso.

 Descrição

Esta zona se refere aos trechos da rodovia GO-239 que adentram o PNCV, cujas 
coordenadas são apresentadas na tabela 4.7:

Tabela 4.7 – Coordenadas dos trechos da Zona de Uso Conflitante na GO-239

ZUC X Y Inicio Fim

1 199139 8432125 X
1 199907 8432464 X
2 201517 8433380 X
2 202477 8433832 X
3 203299 8433901 X
3 203565 8434096 X
4 205146 8435549 X
4 205511 8435737 X
5 206359 8435372 X
5 209165 8436248 X
6 209420 8436275 X
6 209682 8436224 X
7 210583 8435892 X
7 210888 8435789 X

Os trechos de interferência da GO-239 com o Parque, correspondentes à zona de uso 
conflitante totalizam uma área de 15,80 ha, correspondendo a 0,02 % do PNCV No 
mapa 4.8 é apresentada as áreas delimitadas como zona de uso conflitante.
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Mapa 4. 8 - Áreas delimitadas como Zona de Uso Conflitante 
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4.5.1.8 Zona de Amortecimento - ZA

 Definição

O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições, especificas, com propósito de minimizar os impactos negativos sobre a 
unidade (Lei 9.985/2000 Art. 2º Inciso XVIII). 

Dentre os critérios de inclusão citam-se:

 A preservação da bacia hidrográfica dos rios: Preto, dos Couros, São Miguel, 
Tocantinzinho e das Almas, em sua totalidade, devido à biodiversidade e respectivas 
integrações dos ambientes, bem como a área de recarga de aqüífero;

 A existência de importantes áreas de vegetação com baixo grau de intervenção, 
conferindo conectividade do fluxo gênico da flora e da fauna local e regional;

 Áreas com risco de expansão urbana adjacentes à UC;

 Áreas que possuem acidentes geográficos e aspectos cênicos notáveis situados 
próximos à UC;

 Remanescentes de ambientes naturais que podem atuar como corredores 
ecológicos ou áreas de ampliação do Parque;

 Áreas naturais preservadas com potencial de conectividade com a unidade de 
conservação;

 Sítios de alimentação, descanso/pouso e reprodução de espécies que ocorrem na 
UC, como por exemplo, o Mergus Octoscetaceus (Pato mergulhão).

Como critérios de exclusão citam-se:

 Áreas urbanas das sedes municipais de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, 
Teresina de Goiás e o Distrito de São Jorge;

 A existência de áreas identificadas como potenciais para a expansão urbana.

 Objetivo Geral

Orientar e recomendar a adoção de praticas que minimizem os efeitos ou impactos 
negativos oriundos das atividades humanas que ocorrem no entorno do Parque.

 Memorial Descritivo

A zona de amortecimento estabelecida para o PNCV é apresentada a seguir na tabela 4.8 
com seus vértices de referência. O Memorial Descritivo completo é apresentado no Anexo 
deste Plano de Manejo.
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Tabela 4.8 - Vértices referenciais (coordenadas UTM) e marcos referenciais da paisagem, da Zona 
de Amortecimento

Zona de Amortecimento
x y

234630 8471796 Estrada de terra para Cavalcante

231417 8473443 Próximo a nascente do Córrego Riachão

226450 8475278 Próximo a nascente do Rio de Pedra

220241 8469933 Confluência Córrego Riachão e Rio de Pedra

217001 8468097 Próximo a confluência do Córrego São Domingos e do Ribeirão Montes Claros  

212871 8464777 Próximo a confluência do Córrego Piaus e do Ribeirão Montes Claros  

204367 8463616 Próximo a confluência do Rio Claro com o Córrego Caldas

198536 8454545 Confluência Córrego Fundo e Córrego Suçuapara

196754 8449767 Nascente Córrego Cutia

184471 8445621 Confluência Rio Preto e Córrego das Pedras

174968 8428209 Próximo a nascente do Córrego do Cavalo

171215 8426265 Próximo a confluência Rio Tocantizinho e Córrego Fundão

179017 8409122 Próximo a nascente do Córrego Toconhão

186630 8407233 Próximo ao Córrego Garimpinho

195080 8411498 Confluência Rio Tocantizinho e Ribeirão Cachoeirinha

200452 8416411 Córrego Vãozinho

213897 8420920 Próximo a nascente do Córrego São Vicente

221105 8427291 Próximo a nascente do Córrego Ponte de Pedra

229932 8430827 Próximo a nascente do Córrego Jacu

231255 8440465 Confluência Rio São Bartolomeu e Córrego Água Fria

249488 8467424 Rio das Almas BR 010

238424 8473001 Confluência Rio das Almas e Córrego São Bartolomeu 

251912 8446476 Rio São Bartolomeu

 Objetivos Específicos

 Sensibilizar as comunidades acerca das atividades de preservação e conservação 
do Parque;

 Contribuir para a gestão integrada junto às Instituições envolvidas na preservação 
da Bacia Hidrográfica do rio Tocantins, protegendo as microbacias dos rios Paranã, 
das Almas, Tocantinzinho e rio Preto;

 Orientar visando diminuir os impactos negativos provenientes da ocupação humana 
das diferentes atividades desenvolvidas no entorno do Parque que incidem sobre os 
recursos naturais, especialmente os recursos hídricos;

 Estimular dirigentes e produtores a empregarem técnicas menos predatórias que 
associem o desenvolvimento econômico à conservação da natureza;

 Estimular ações de mitigação dos impactos do tráfego de veículos nas estradas 
sobre a biodiversidade da região.
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 Normas Específicas

 Deve-se buscar a inserção das comunidades residentes na zona de amortecimento 
nas atividades de educação ambiental desenvolvidas pela UC e seus parceiros;

 Devem-se apoiar programas de extensão rural para os moradores desta zona, 
visando à difusão de práticas de utilização e conservação da natureza;

 Devem-se orientar os proprietários quanto à adoção de práticas alternativas ao uso 
de agrotóxicos;

 Quando for empregado o uso de agrotóxicos, orientar quanto ao uso adequado e de 
produtos de baixa toxicidade;

 Devem-se orientar os proprietários quanto a necessidade de revegetar ou permitir 
regeneração natural das matas ciliares, dentro das áreas de preservação 
permanente;

 As atividades de queima deverão ser licenciadas pelo órgão ambiental competente e 
orientadas quanto ao risco de propagação descontrolada;

 A equipe da unidade de conservação vinculada às praticas de prevenção e combate 
a incêndio poderão, quando couber, realizar o acompanhamento das queimadas;

 Deverá ser estimulada a pratica de da piscicultura com espécies autóctones nas 
propriedades situadas na zona de amortecimento;

 Na zona de amortecimento as atividades de passiveis de licenciamento ambiental 
estão sujeitas às normas vigentes, devendo ser objeto de análise da chefia do 
Parque;

 É proibido dispor qualquer tipo de resíduo (incluindo lixo doméstico) em locais não 
apropriados ou destinados para tal;

 As propriedades rurais que façam divisa com os limites do PNCV não poderão ser 
fracionadas em áreas menores que a do módulo fiscal do INCRA, conforme o 
município a que pertencerem, ou seja, deve-se estabelecer o tamanho mínimo das 
propriedades rurais da zona de amortecimento de acordo com a Lei Nº 8.629, de 25 
de fevereiro de 1993, em seu artigo 9º;

 Os proprietários dos atrativos turísticos na ZA deverão ser orientados a observar 
princípios de mínimo impacto;

 As propriedades situadas na zona de amortecimento confrontantes ao PNCV, 
deverão der suas Reservas Legais, localizadas, preferencialmente, junto aos seus 
limites de modo a estabelecer a conectividade entre eles;

 A rotina de fiscalização do PNCV deve contemplar incursões e rondas na zona de 
amortecimento;

 O monitoramento do uso do solo na zona de amortecimento deverá ser realizado por 
meio da utilização de imagens de satélites atualizadas;

 A fiscalização da zona de amortecimento poderá ser realizada em parceria com o 
IBAMA, a Polícia Federal, a Polícia Florestal, os órgãos de meio ambiente, estaduais 
e municipais e o Ministério Público, quando for o caso;

 Não será autorizada a instalação de carvoarias e cerâmicas na zona de 
amortecimento;

 Não será permitida a deposição de lixo ao longo das rodovias limítrofes ao PNCV;
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 Deverá ser providenciada a obtenção de outorga para o uso da água, em especial 
para irrigação, para as propriedades que estejam localizadas na zona de 
amortecimento.

 Quadro Síntese do Zoneamento

A tabela 4.9 a seguir mostra as diferentes zonas estabelecidas para o PNCV, identificando 
os critérios que foram usados para sua escolha, as características e os usos conflitantes de 
cada uma delas.
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Tabela 4. 9 - Caracterização geral das diferentes zonas e critérios usados para sua definição no PNCV.
(Valores: A=Alto, M=Médio e B=Baixo).

ZONAS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO
Valores 
(A/M/B)

CARACTERIZAÇÃO GERAL
PRINCIPAIS 
CONFLITOS

USO 
PERMITIDOMEIO FÍSICO MEIO BIÓTICO

MEIO 
SOCIOECONÔMICO

Intangível

Grau de conservação da vegetação.
Variabilidade ambiental.
Representatividade.
Riqueza de espécies.
Suscetibilidade ambiental.

A
M
A
M
A

Importantes 
nascentes. Solo frágil 

na região da Sete 
Lagoas.

Importantes remanescentes 
de cerrado denso. Locais de 

refugio para a fauna.

Ausência de Infra-
estrutura.

.Meio de 
penetração 
para caça.
Incêndios.

-Proteção.
-Fiscalização.

Pesquisa.

Primitiva

Grau de conservação da vegetação.
Variabilidade ambiental.
Representatividade.
Riqueza de espécies.
Áreas de transição.
Suscetibilidade ambiental.

A
A
M
A
A
M

Solo frágil e 
relativamente 

conservado. Recursos 
hídricos bem 
preservados.

Importantes representantes 
da fauna. Vegetação 

predominante: cerrado, 
veredas, campos.

Ausência de infra-
estrutura.

Meio de 
penetração 
para caça.
Incêndios.

-Pesquisa
Científica.
-Proteção.

-Fiscalização.
-Visitação 
controlada.

-Ed. Ambiental.

Uso Extensivo

Grau de conservação da vegetação.
Variabilidade ambiental.
Representatividade.
Riqueza de espécies.
Áreas de transição.
Suscetibilidade ambiental.
Potencial de visitação.
Potencial para conscientização ambiental.
Presença de Infra-estrutura.

M
M
B
B
M
M
A
A
M

Latossolos. Solo frágil 
e relativamente 

conservado. Recursos 
hídricos bem 

preservados. Atrativos 
cênicos.

Locais levemente 
antropizados, com 
existência de biota 

importante, mas de ampla 
distribuição. Vegetação 
predominante: diversas 
fisionomias de cerrado.

Presença de alguma 
infra-estrutura (estradas 

e trilhas).

Meio de 
penetração 
para caça.
Trânsito de 
veículos.

Incêndios.
Erosão das 

trilhas.

-Proteção.
-Fiscalização.
-Pesquisa -
Científica

-Ed. Ambiental .-
Visitação.

Uso Especial
Grau de conservação.
Presença de infra-estrutura administrativa.
Acessibilidade.

B
A
A

Latossolos e solos 
litólicos. 

Vegetação alterada.
Presença de 

infraestruturas 
administrativas.

Acesso fácil e 
trânsito de 
veículos.

Incêndios.

-Proteção.
-Fiscalização.

-Administração.

Uso Intensivo
Potencial de visitação.
Potencial para conscientização ambiental.
Presença de infra-estrutura.

A
A
A

Latossolos e solos 
litólicos. 

Vegetação alterada. 
Presença de infra-

estruturas.
Fácil acesso
Incêndios.

-Visitação.
-Ed. Ambiental.

-Recreação.

Uso 
Conflitante

Presença de infra-estrutura. A
Alteração do uso do 

solo.
Vegetação suprimida.

Presença de infra-
estruturas (GO-239).

Atropelamento 
de fauna.

Uso conflitante 
com o transporte 

rodoviário.
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4.6 NORMAS GERAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

As normas citadas a seguir são válidas para a gestão e o manejo de toda a área do Parque 
Nacional Chapada dos Veadeiros. Elas servem para nortear a prática das atividades nas 
zonas internas do Parque Nacional, destacando-se por temas:

Proteção e Manejo

 Todos os servidores do Parque e terceirizados deverão portar documentos de 
identificação e se apresentarem devidamente uniformizados durante o expediente de 
trabalho;

 São proibidos o ingresso e a permanência no PNCV de pessoas portando armas, 
materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras 
atividades prejudiciais à fauna ou a flora;

 Todas as atividades previstas deverão levar o visitante e o pesquisador a 
compreenderem a teoria e as práticas de conservação da natureza, interpretação 
ambiental e interação com o meio ambiente;

 As infra-estruturas a serem instaladas no PNCV limitar-se-ão àquelas indicadas nas 
normas específicas de cada zona;

 Será vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 
interesse do PNCV, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, entre outras;

 A fiscalização nas áreas do Parque e entorno será sistemática, conforme estabelecido 
nas normas específicas de cada zona;

 São proibidas as atividades de caça, pesca, extrativismo de recursos naturais, coleta e  
captura de espécimes da fauna e da flora, a retirada de restos de plantas e ossadas, em 
todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que 
licenciada pelo SISBIO;

 A reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente será permitida quando 
indicadas por pesquisas científicas e licenciadas pelo SISBIO, mediante projeto 
específico;

 Não serão permitidos a criação de animais domésticos e viveiros no interior do PNCV;

 O lixo degradável e não degradável produzido pelas atividades no PNCV deverá ser 
retirado de forma seletiva e destinado ao local apropriado do município de Alto Paraíso 
de Goiás;

 Todo o sistema de comunicação visual utilizado no Parque, seja ele a sinalização 
educativa, informativa e de orientação, para pedestres e motoristas seguirá os padrões e 
as especificações estabelecidas em projetos específicos aprovados pela equipe técnica 
do ICMBio;

 Todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do PNCV devem ser comunicados 
à DIREP, ao PREVFOGO e à Superintendência do IBAMA no estado de Goiás –
SUPES/GO, para as providências cabíveis;

 Todas as edificações do PNCV deverão contar com extintores de incêndio, de acordo 
com as normas de segurança do Corpo de Bombeiros;

 Todas as vias de circulação e trilhas deverão ser sinalizadas, conforme as normas do 
zoneamento especifico, visando a proteção e orientação dos visitantes e funcionários da 
UC;
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 Não é permitido o sobrevôo de aeronaves no espaço aéreo do Parque Nacional da 
Chapada dos Veadeiros a uma altura inferior a 500 pés, sem autorização por escrito da 
chefia do Parque ou da direção da Diretoria de Unidade de Conservação de Proteção 
Integral.

Uso Público

 Áreas com riscos de enchentes ou trombas d´água terão seu acesso restrito quando 
houver indicativos desse evento;

 Sempre que houver emergências relacionadas a incêndios que demande a mobilização 
da maior parte dos servidores, a visitação será suspensa até que sejam extintos os 
principais focos;

 É proibido transportar e consumir bebida alcoólica no interior do PNCV;

 Nenhuma atividade humana poderá comprometer a integridade da área;

 Não será permitida a entrada e permanência de visitantes, pesquisadores e funcionários 
conduzindo animais domésticos ou espécies alóctones;

 Quaisquer usuários que utilizarem as infra-estruturas e os equipamentos do PNCV serão 
responsáveis por danos a eles causados, decorrentes do manuseio inadequado;

 O valor do ingresso ao PNCV é definido em uma portaria Ministerial;

 Devem ser respeitadas as quantidades máximas de visitantes em cada área, de acordo 
com a capacidade de manejo de uso público. A aquisição de ingresso será feita 
especificamente para cada área de visitação de acordo com a capacidade atingida 
naquele dia;

 É proibido o trânsito de veículos particulares no PNCV, com exceção daqueles 
devidamente autorizados por seu chefe para fins de fiscalização, pesquisa, 
monitoramento ambiental e captação de imagens em cada zona específica. Por ocasião 
da entrada e saída da área de acordo com as operações de fiscalização, estes veículos 
poderão ser vistoriados;

 É terminantemente proibido alimentar e molestar animais dentro do PNCV com exceção 
dos procedimentos metodológicos para pesquisas cientificas e licenciados pelo SISBIO;

 Poderá ser definida uma área para acampamento conforme estabelecido nas normas do 
zoneamento específico;

 Os visitantes devem ser instruídos para recolherem seu lixo durante o percurso de visita;

 No centro de visitantes, na sede administrativa e nos centros de apoio à pesquisa 
deverão ser instaladas lixeiras seletivas de maior capacidade para que o lixo seja 
recolhido e transportado para fora do Parque;

 Os visitantes serão devidamente informados das características e do grau de dificuldade 
das trilhas que percorrerão;

 Poderá ser recomendado aos visitantes o uso de serviços de condutores, excluindo-se o 
Parque da responsabilidade de negociação deste tipo de serviço;

 O acesso ao Parque Nacional de menores de 18 anos desacompanhados de seus 
responsáveis somente será permitido mediante a assinatura de termo de 
responsabilidade por seus responsáveis legais.
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Pesquisa e Monitoramento

 Deve-se estimular a realização de pesquisas científicas, e estas devem ter os seus 
projetos detalhados, analisados e aprovados pelo SISBIO, segundo determina a 
legislação vigente;

 As pesquisas estarão sujeitas às condições e restrições estabelecidas pelo 
ICMBio/PNCV, devendo priorizar os interesses do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, observando-se aquelas previstas neste plano de manejo ou voltadas ao seu 
manejo;

 Os pesquisadores deverão citar nos créditos da pesquisa as Instituições gestoras do 
Parque;

 Uma cópia dos produtos gerados das pesquisas científicas deverão ser remetidos para o 
acervo do PNCV e outra para a DIREP;

 O material coletado no PNCV deverá ser vistoriado por funcionários responsáveis pelo 
acompanhamento das pesquisas.

Operacionalização

 O expediente administrativo do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros será de 
08:00 às 12:00 e 14:00 as 18:00. O atendimento à visitação ocorrerá em períodos 
diferenciados conforme estabelece o programa temático de visitação;

 Os horários de funcionamento do PNCV e das atividades propostas neste documento 
deverão ser constantemente divulgados em mídia apropriada;

 Todos os servidores do PNCV deverão desenvolver suas atividades profissionais 
devidamente uniformizados e identificados;

 Os postos avançados de fiscalização do PNCV poderão ser utilizados como ponto de 
apoio à pesquisa e controle da visitação;

 Todos os funcionários, pesquisadores e usuários do PNCV deverão tomar conhecimento 
de suas normas, bem como receber instruções específicas quanto aos procedimentos de 
comportamento pessoal, proteção e segurança própria;

 Os processos de licenciamento ambiental que tiverem interferência com o Parque 
deverão ser subsidiados e acompanhados por sua chefia, conjuntamente com o órgão 
estadual de meio ambiente, a diretoria de licenciamento – DILIC/IBAMA e a diretoria de 
Unidades de Conservação de Proteção Integral – DIREP/ICMBio.

4.7 PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO

As áreas de atuação são, por definição, espaços específicos que visam o gerenciamento da 
unidade de conservação, estabelecendo, tanto em seu interior quanto em seu exterior (zona 
de amortecimento e região de influência) áreas estratégicas e ações a serem desenvolvidas, 
organizando seu planejamento segundo programas temáticos.

4.7.1 AÇÕES GERENCIAIS GERAIS

Esta seção apresenta as ações gerenciais gerais de caráter abrangente direcionadas para 
aplicação em todo o PNCV e sua região. As ações estão divididas em ações gerenciais 
gerais internas (AGGI) e ações gerenciais gerais externas (AGGE).

As ações gerenciais gerais internas são de responsabilidade direta do ICMBio e PNCV. As 
ações gerenciais externa são de execução indireta do ICMBio e PNCV por meio de apoio, 
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fomento e orientação compatibilizando as atividades desenvolvidas com as práticas 
conservacionistas do PNCV.

Os programas temáticos abordados para as áreas internas e externas do PNCV são
apresentados na tabela 4.10.

Tabela 4.10 - Programas Temáticos do PNCV 

Programas Temáticos 
AGGI

Programas Temáticos
AGGE

Proteção e Manejo Integração externa

Pesquisa e Monitoramento Alternativas de desenvolvimento

Visitação

Sensibilização ambiental

Operacionalização

4.7.1.1 Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI)

As ações gerenciais gerais internas foram definidas para os seguintes programas temáticos: 
proteção e manejo, visitação, pesquisa e monitoramento, sensibilização ambiental e 
operacionalização. Algumas destas ações são especificas para o interior do Parque e outras 
se estendem a sua região de entorno.

Programa Temático: Proteção e Manejo.

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

1. Implementar a coordenação de proteção e manejo.

1.1 Designar servidores do Parque para compor a equipe de proteção.

 A coordenação de proteção e manejo do PNCV será composta por 1 
coordenador e 5 funcionários designados para fiscalização e autuação em 
período integral, além de 42 brigadistas, regidos por contrato temporário e restrito 
às épocas de estiagem;

 O coordenador terá as seguintes atribuições:

i) criar estratégias de fiscalização, em conjunto com a chefia do PNCV; 

ii) organizar a escala de trabalho da equipe; 

iii) avaliar a efetividade das ações desenvolvidas e o desempenho dessa equipe; 

iv) planejar, em conjunto com a coordenação de pesquisa e monitoramento, as 
ações de manejo, monitoria e avaliação sistemática; 

iv) compor e apoiar a coordenação de prevenção e combate aos incêndios; 

v) consolidar relatórios ao final de cada ação de fiscalização; 

vii) elaborar e fomentar a implementação estratégias de conservação da 
Chapada dos Veadeiros em conjunto com os Conselhos Municipais de Defesa 
ao Meio Ambiente e o Conselho Consultivo do PNCV.
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 A equipe de fiscalização terá as seguintes atribuições: 

i) realizar fiscalização e tomar as providências cabíveis quando necessário; 

ii) prestar informações sobre os usos permitidos ou não em relação ao Parque; 

iii) atender às denuncias de irregularidades e infrações; 

iv) monitorar a biodiversidade, conforme indicadores de pesquisa; 

v) apoiar as ações de prevenção e combate aos incêndios no Parque e zona de 
amortecimento; 

vi) manter a infra-estrutura e os equipamentos do PNCV; 

vii) acompanhar, a critério do coordenador de proteção e manejo e do chefe do 
Parque, as visitas especiais, tais como as realizadas por pesquisadores, 
jornalistas, dentre outros.

2. Estabelecer rotina para a equipe de fiscalização.

 A fiscalização do PNCV será realizada permanentemente, com base em rotinas 
programadas, situações emergenciais e atendimento a denúncias, solicitando 
apoio do setor responsável pela proteção das unidades de conservação no 
ICMBio, sempre que necessário;

 O sistema de rondas atentará para os aspectos do zoneamento e das normas de 
uso do PNCV, estabelecidos neste plano de manejo e na legislação pertinente;

 Sempre que necessário serão realizadas operações especiais envolvendo toda a 
equipe de fiscalização e parceiros, incluindo investidas noturnas para coibir 
atividades ilícitas no Parque.

2.1. Estabelecer estratégias mensais de atuação que observem a dinâmica de pressões 
sobre o PNCV e considere aquelas que evitem o conhecimento das rotinas da equipe por 
possíveis infratores.

 O coordenador de proteção e manejo estabelecerá os procedimentos para as 
equipes no decorrer das ações de fiscalização;

 Todo material recolhido ou apreendido durante as rondas, após a lavratura dos autos 
de infração, será entregue ao coordenador de proteção e manejo, que lhe dará o 
destino cabível;

 Ao final de cada operação, os servidores responsáveis deverão preencher e assinar 
um relatório de atividades. Ao final de cada semana, o chefe da fiscalização deverá 
recolher os relatórios para serem compilados em um sistema informatizado e 
arquivados, de forma a constituir uma série histórica sobre as ocorrências e os 
procedimentos no Parque. 

2.2. Realizar reuniões mensais envolvendo toda a equipe de proteção e manejo visando à
contínua avaliação e aperfeiçoamento dos trabalhos.

3. Implementar um serviço de telefonia destinado ao sistema de registro de denúncias e 
ocorrências no PNCV.

4. Implementar o sistema de proteção e manejo do Parque.

4.1. Implementar uma estrutura de proteção adequada, de acordo com as indicações do
programa de operacionalização e as ações de manejo das áreas estratégicas internas:

 Escritório central: A sede do Rio Preto, localizada no distrito de São Jorge, será a 
base da coordenação de proteção e manejo onde funcionará a estação central de 
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comunicação e se arquivarão os mapas, documentos e relatórios de rondas e 
atividades, de forma a facilitar as consultas de emergência. 

 Postos de Fiscalização: Como pontos avançados de apoio, eles são importantes 
para a execução de ações de proteção relacionadas ao PNCV e seu entorno. Deve-
se observar criteriosamente sua localização e estado de conservação, seu uso 
efetivo para a vigilância e a possível necessidade de recuperação, reforma, ou 
implantação de novos postos que visem o aprimoramento do sistema de fiscalização
e manejo do Parque.

Os postos de fiscalização estabelecidos são: 1)da Torre; 2) da Baleia; e, .3) do Mulungu. O 
Posto de Fiscalização do Pouso Alto deverá ser mantido em razão de sua localização em 
área com incidência de fogo e caça. 

 Pontos de coleta de água: Sua maior relevância se deve ao combate aos 
incêndios. Tendo em vista a diminuição dos recursos hídricos é importante que a
equipe de combate aos incêndios acesse, rapidamente, as áreas de abastecimento 
de água. Os principais veios de drenagem perenes do PNCV são apresentados na
tabela 4.11 seguir:

Tabela 4. 11 - Pontos de coleta de água.

Setor Subsetores Disponibilidade de Água

Sede do Rio 
Preto

Sede Ribeirão José Jacó e represa de abast. interno

Cânion
Rio Preto

Saltos

Cavalcante
Catingueiro Rio Montes Claros
Fiandeiras Córrego Fiandeiras

Área Sete Quedas Rio Preto
Baleia Posto Fiscal da Baleia Veredas Jardim de Maytrea

Mulungu
Acesso Rio Preto Rio Preto

Acesso Sete Lagoas Rio Preto área das Sete Lagoas
Pouso Alto -- Nascentes do rio dos Couros
Cruzeiro -- Nascentes do rio Preto
Serra do 
Ministro

Ponte de Pedra Rio São Domingos

Capela -- Córrego Capela
Fazenda 
Gavião

Bico do Gavião Rio Preto

 Pistas de Pouso: Existe uma pista de pouso desativada em Alto Paraíso de Goiás, 
e outras situadas na fazenda São Bento, junto a GO 239, e em Cavalcante. É
relativamente fácil detectar pontos de pouso para helicópteros, de acordo com as 
demandas locais.

4.2. Dotar o sistema de proteção e manejo de equipamentos e materiais permanentes, 
conforme indicado no programa de operacionalização apresentado a seguir.

4.3. Cercar as divisas secas estratégicas do PNCV, conforme indica o programa de 
operacionalização.

4.4. Implantar e manter em bom estado as placas situadas em pontos estratégicos 
existentes nos limites e nas entradas do PNCV, de acordo com o programa de 
operacionalização.

4.5. Desenvolver o sistema para registro de denúncias e ocorrências no PNCV e área de 
influência:

 Neste sistema constará um serviço de telefonia a ser implantado na sede 
administrativa do Rio Preto;
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 Seu objetivo é facilitar o contato direto com pessoas que possam auxiliar relatando 
fatos sobre agressões ao meio ambiente e ao patrimônio do PNCV;

 O desenvolvimento desta atividade dependerá do estabelecimento de parcerias 
diversas, tais como com a Polícia Militar Florestal, IBAMA, OEMA, Policia Federal e 
Prefeituras Municipais;

 Os registros telefônicos deverão ser passados, por funcionários dos órgãos 
responsáveis, para formulários específicos onde constem mapas que facilitem o 
registro dos locais de ocorrência dos fatos.

5. Elaborar e Implementar o plano operacional de prevenção e combate aos incêndios.

 O plano de ação deve contemplar: 

i) o sistema de análise de riscos baseado em SIG e atualizado em tempo real, 
devendo se cruzar os dados relativos às condições meteorológicas e ao estado 
da vegetação, de forma a definir estados de alerta para os servidores e 
brigadistas envolvidos, além dos demais atores locais; 

ii) o sistema de vigilância e comunicação que seja capaz de detectar rapidamente e 
localizar com precisão os focos de incêndio desde seu início seja de dia ou à 
noite, e sob as diferentes condições de visibilidade; 

iii) os mecanismos de resposta traçados para os diferentes níveis de alerta;

iv) o planejamento e a previsão de médio e longo prazo das estratégias propostas, 
com inclusão de normas e implementação de infra-estrutura e aquisição de 
equipamentos,  com previsão de custos associados, pessoal a ser contratado e
fonte de recursos.

5.1 Formar, anualmente, a coordenação de prevenção e combate aos incêndios. 

5.1.1. Contratar 42 brigadistas e dois motoristas para apoiar a coordenação de proteção e 
manejo do PNCV.

 Deverá ser nomeado, entre os servidores do quadro fixo de funcionários do Parque, 
um coordenador de prevenção e combate aos incêndios, que poderá ou não ser o 
próprio coordenador de proteção e manejo;

 Cabe ao coordenador de prevenção e combate aos incêndios as seguintes 
atribuições: i) liderar as ações de prevenção e combate; ii)  reconhecer as áreas de 
acesso e de focos de incêndios; iii) requisitar o apoio de brigadas de incêndios 
dispostas em outros municípios, Estados ou Distrito Federal, se necessário;

 A estratégia de prevenção, combate e monitoramento aos incêndios, apresentadas 
abaixo, é anual. A equipe será formada entre os meses de maio e novembro para 
cumprir as ações de acordo com a tabela 4.12 que se segue:
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Tabela 4. 12 - Atribuições dos componentes da equipe de prevenção e combate aos incêndios.
E

T
A

P
A

MÊS AÇÃO
CHEFE 
DA UC

COORDENADOR 
DE PREVENÇÃO E 

COMBATE

EQUIPE DE 
PROTEÇÃO
E MANEJO

BRIGADISTAS MOTORISTA

05
Formação da 

equipe
X X X 42 02

05-06 Capacitação X X X X X
06-11 Coordenação X X X X X

P
R

E
V

E
N

Ç
Ã

O

06-07

Reconhecimento 
da realidade da 

área e atualização 
dos mapas

X X X
Líderes de 

grupo
X

06-07 Estabelecer Plano 
de Ação

X X X
Líderes de 

grupo
X

06-07 Manutenção e 
abertura de 

aceiros externos e 
internos

X X X X X

06-07 Constituição de 
aceiros negros

X X X X

06-07 Queima controlada 
interna

X X X X X

C
O

M
B

A
T

E

06-12 Plantão 
Permanente 

Central
X X X X X

06-11
Patrulha Móvel X X X X X

08-11
Prontidão de alerta X X X

Revezamento 
Semanal em 

Grupo 
X

08-11 Prontidão de 
combate na sede 

do PNCV
X X X

Revezamento 
Semanal em 

Grupo
X

08-11

Observadores 
avançados

X X X

Revezamento 
Semanal em 
Grupo (PF 

Cruzeiro e PF 
Mulungu)

X

M
O

N
IT

O
R

A
M

E
N

T
O

06-11
Monitoramento X X X

Brigadistas 
designados

X

12 Relatório anual de 
ocorrência de 

incêndios
X X X X X

 Os brigadistas contratados deverão residir em áreas mais próximas quanto for 
possível do PNCV, a fim de facilitar a logística de combate aos focos detectados 
visualmente; 

 O monitoramento do combate será feito conforme dados oferecidos pela equipe de 
sensoriamento remoto do IBAMA em Brasília ou pelo INPE;

 A formação da equipe e a contratação da brigada de incêndios do PNCV deverá 
ocorrer até o final do mês de maio, propiciando a disponibilidade integral dos 
mesmos nos períodos mais críticos (julho e setembro), uma vez que até então 
seriam realizadas as atividades de capacitação e prevenção;

 Toda a equipe de prevenção e combate aos incêndios deverá passar por treinamento 
adequado e atuar com uniformes e equipamentos adequados para cada atividade 
realizada, conforme indicações do Programa de Operacionalização apresentado a 
seguir.
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5.2 Atualizar, anualmente, os mapas e relatórios que contenham informações relevantes 
às atividades de prevenção e combate aos incêndios.

 Nestes deverão constar: 

i) as infra-estruturas e os postos avançados de fiscalização disponíveis, detalhando 
seu estado para uso imediato; 

ii) os depósitos de equipamentos e materiais de combate;

iii) as estradas e os acessos que possam ser usados no combate; 

iv) os pontos de captação de água; 

v) os locais apropriados para pouso de aeronaves; 

vi) as torres de observação, mirantes naturais e locais propícios para visualização 
dos focos de incêndios;

vii) os setores de manejo de fogo com detalhamento da análise de risco e 
prioridades de proteção;

viii) a disposição dos aceiros, com especificações de revezamento de aceiros negros; 

ix) as regiões problemáticas (onde moradores costumam utilizar-se da prática de 
queimadas para renovação de pasto ou limpeza de terreno, áreas com maior 
incidência de caçadores e coletores de flores que utilizam fogo para rebrota, os
locais de passagem constante de pessoas, dentre outras).

5.3. Proceder ao reconhecimento da área.

 O coordenador de prevenção e combate aos incêndios deverá apresentar 
detalhadamente os relatórios e mapeamentos contendo todas as informações 
relevantes.

5.3.1 Manter anualmente os acessos e fazer aceiros necessários à prevenção de incêndios 
no PNCV.

 A manutenção e limpeza dos aceiros externos serão realizadas pela brigada de 
incêndios;

 Poderão ser feitas queimadas internas controladas no PNCV, em sistema de 
revezamento em locais onde predominem gramíneas exóticas. Os objetivos 
principais são: o bloqueio de frentes de incêndios, otimização das atividades de 
combate aos focos e atração de animais para o interior do Parque;

 Sugere-se que esta atividade seja monitorada conforme projeto de pesquisa;

 A equipe de prevenção e combate aos incêndios deverá realizar as ações de pré-
supressão da vegetação até o mês de julho, estando integralmente disponível para 
vigilância e eventual combate de focos de incêndio em seus períodos mais críticos, 
entre julho e setembro;

5.4 Implementar estratégias de combate direto aos incêndios;

 Na fase crítica de combate aos incêndios, as equipes se dividirão conforme as 
seguintes atividades: plantão permanente na sede do rio Preto, patrulha móvel e 
observação em postos avançados. A composição de toda a equipe e a logística das 
atividades é apresentada na tabela 4.13;

 De acordo com o diagnóstico e as propostas do plano operacional de prevenção e 
combate aos incêndios do PNCV (PREVFOGO, 2005), foram delimitados os setores 
de manejo de fogo, conforme o grau de pressão, sua qualificação em termos de 
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acessos, cobertura vegetal, pontos de observação e disponibilidade de água (vide
tabela 4.13);

 A estratégia de combate se baseia na implantação dos setores de manejo de fogo, 
de acordo com a tabela 4.14, com diferentes níveis de prioridades de proteção, na 
atualização dos mapas e dos relatórios;

 A organização de combate aos incêndios deverá seguir algumas etapas básicas, a 
saber: 

i) reconhecimento e análise da situação do incêndio; 

ii) ataque inicial, com a aplicação das estratégias definidas pelo coordenador ou 
chefe de equipe na fase de reconhecimento; 

iii) ataque ampliado, para o caso de haver necessidade de reforços para a efetiva 
supressão do incêndio; 

iv) controle e rescaldo, quando a frente principal do fogo é detida e se inicia o 
trabalho de extinção dos focos menores; 

v) patrulhamento para detecção de possíveis focos ativos que ainda permaneçam 
na área; 

vi) desmobilização da brigada, quando for confirmada pelo coordenador ou chefe de 
equipe a inexistência de focos capazes de reiniciar um incêndio; 

vii) determinação das causas; 

viii) registro de dados no Relatório de Ocorrência de Incêndios – ROI e análise 
estatística; 

ix) aplicação das penalidades legais, se for o caso.

 Para o combate direto aos incêndios no PNCV, deve-se envidar esforços para 
combater e debelar o fogo, durante a primeira noite e no máximo até as dez horas do 
dia seguinte;

 Em ocasiões de focos simultâneos de incêndios, deverá ser priorizada a proteção 
das fitofisionomias especialmente frágeis (Veredas, Matas de Galeria e Cerradão) e 
de infra-estruturas destinadas à proteção, uso público, alojamento e residências 
funcionais;

 Na ocorrência de grandes incêndios situados próximos aos setores de visitação, o 
Parque será fechado para o turismo, de modo a disponibilizar todos os meios e 
técnicos para o apoio direto ou indireto ao seu combate;

 Em caso de incêndios de grandes proporções que fujam ao controle da coordenação 
de proteção e manejo, deve-se buscar apoio das brigadas de incêndio disponível e 
do Comando do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. 
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Tabela 4. 13 - Atividades desempenhadas pela equipe de manejo do fogo nas fases críticas de combate.

Atividades Composição Logística Descrição das atividades

Plantão 
Permanente no 

Escritório 
Central (sede 

São Jorge)

Servidores ou funcionários 
terceirizados.

Sistema de revezamento. Período de
junho a novembro.

Monitoramento dos dados de satélite fornecidos pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE para constatar ocorrência de focos de
incêndio no PNCV e entorno próximo.

Atendimento às denúncias advindas da comunidade do entorno, 
normalmente feitas por telefone.

Patrulha Móvel
Motoristas e coordenador de 
prevenção aos Incêndios do 

PNCV contratados.

Monitoria em tempo integral entre os 
meses de agosto e novembro, 

conforme as pressões sobre a UC. 

Recepção de informações sobre ocorrências de incêndios. Análise e 
acionamento da brigada de plantão e demais integrantes do grupo. 
Rotineiramente esta se deslocará, especialmente, na ocorrência de 
incêndios na faixa de 10 km da área de entorno do Parque, devendo-se
orientar eventuais combates por parte dos proprietários rurais. Orientação
da comunidade para a prática de queimada controlada por meio de ações 
de educação ambiental e vigilância. Coibição e autuação de incêndios 
criminosos, associados comumente à rede de acessos rodoviários 
localizados na faixa de 10 Km da zona de entorno.

Estado de Alerta

Composição Logística Atividades

Equipe de brigadistas.
Prontidão em suas respectivas 

residências. Sistema de revezamento 
semanal entre agosto e novembro.

Atendimento de situações de emergência nas datas, horários e locais 
indicados pelo coordenador de prevenção aos incêndios.

Prontidão de 
Combate na 

Sede da 
Unidade

Composição Logística Atividades

6 elementos da equipe de 
brigadistas.

Prontidão no alojamento do PNCV. 
Sistema de revezamento semanal entre 

os meses de agosto e novembro.

Combate e organização dos materiais e equipamentos do PREVFOGO; 
realização de manutenção nas obras do Parque, especialmente acessos.
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Continua...

Observação em 
postos 

Avançados 

Observadores 
Avançados

Composição Logística Atividades

8 elementos da equipe de 
brigadistas.

Prontidão em pontos estratégicos pré-
determinados, que são apresentados 
abaixo. Sistema de revezamento 
semanal entre os meses de agosto e 
novembro.

Monitoramento de áreas com alerta para o plantão permanente central em 
caso de combate aos focos de incêndio.

Observadores do Posto Avançado de Fiscalização da Torre (Mata Funda)

Esta área se situa próxima à porção central-sul do Parque e propicia uma vista de 360º, privilegiando a observação de diversas áreas críticas para 
possíveis ocorrências de incêndios.

Composição Logística Atividades

4 elementos da equipe de brigadistas
Sistema de revezamento. Período de junho a 
novembro.

Monitoramento de áreas com alerta para o 
plantão permanente central em caso de 
combate aos focos de incêndio.

Brigadas de 
Incêndios 

Voluntárias no 
Entorno

Composição Logística Atividades

Brigadistas voluntários das 
comunidades do entorno do 

Parque.

Atuação na proteção ao PNCV poderá ocorrer 
com Termo de Adesão Voluntária a ser 
firmado individualmente com os interessados.
A organização ficará a cargo dos líderes das 
brigadas voluntarias.

Atuação dos focos de incêndios que ocorram na região de 
entorno do PNCV, assim como a imediata comunicação ao 
Plantão Permanente Central para envio da brigada de incêndio 
da Unidade de Conservação Federal.
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Tabela 4. 14 - Setores de Manejo de Fogo

Setor Subsetores Acesso Cobertura Vegetacional Pontos de Observação
Disponibilidade de

Água

Sede e
Uso Público 
São Jorge

Sede
GO 239 – entrada das residências 
funcionais (estrada administrativa I)

Cerrado Ralo, Campo Sujo e 
Campo Limpo.

Sede e casa do 
pesquisador.

Ribeirão José Jacó e 
represa de 

abastecimento interno
CV GO 239 – entrada do CV, estrada 

administrativa II e trilhas Cânion –
Cariocas e Saltos – Corredeiras.

Cerrado Ralo, Campo Sujo e 
Campo Limpo.

Centro de visitantes, 
administração, morro do 

garimpo.

Ribeirão São Jorge 
(Rodoviarinha) e rio 

Preto.
Cânion
Saltos

Cavalcante

Ponte de 
Pedra

Rodovia municipal Cavalcante –
Colinas do Sul - entrada km 9 (a 

partir de Cavalcante).

Campo e Cerrado Rupestre e 
Campo Sujo. 

Serra do Ministro
Fazenda Renascer

Rio São Domingos

Catingueiro
Rodovia municipal Cavalcante –

Colinas do Sul - entrada km 41 (a 
partir de Cavalcante).

Cerradão e Cerrado Rupestre.
Estrada Clandestina do 

Catingueiro.
Rio Montes Claros.

Capela
Rodovia Municipal Cavalcante –

Colinas do Sul - Entrada km 70 (a 
partir de Cavalcante).

Cerradão, Campo Sujo e 
Cerrado/Campo Rupestre.

Povoado da Capela e 
Mirante da Capela 

(Interno).
Córrego Capela.

Área Sete 
Quedas

Trilha Sete Quedas
Campo Sujo, Campo e Cerrado 

Rupestre.
Trilha Sete Quedas

Torre I (Mata Funda)
Rio Preto e Córrego 

Fiandeiras.

Baleia
Posto Fiscal da 

Baleia
GO 239 – entrada km 19 (estrada 

administrativa VI).

Campo Sujo, Campo e Cerrado 
Rupestre, Campo Limpo e 

Veredas.
Morro da Baleia (Oeste)

Veredas Jardim de 
Maytrea.

Mulungu

Acesso Rio 
Preto

GO 239 – entrada km 17 (estrada 
administrativa IV).

Campo e Cerrado Rupestre, 
Campo Limpo, Veredas e Área 

Antropisada.
Posto Fiscal do Mulungu Rio Preto

Acesso Sete 
Lagoas

GO 239 – entrada km 17 (estrada 
administrativa V).

Campo Limpo e Veredas. 
Morro da Baleia (Norte) e 
Posto Fiscal do Mulungu.

Rio Preto (área das 
Sete Lagoas).

GO 118

Pouso Alto
GO 118 – entrada km 181 (estrada 

administrativa IX).
Campo Limpo, Campo e Cerrado 

Rupestre.

Morro da Freira e Capão 
Grosso, RPPN Cara Preta e 

posto fiscal (a ser desativado)

Nascentes do Rio dos 
Couros.

Cruzeiro
GO 118 – entrada km 188 (estrada 

administrativa VIII).
Campo Sujo e Cerrado Rupestre.

Morro do Cruzeiro e Posto 
Fiscal a ser construído.

Nascentes do Rio 
Preto.

Limite norte Estrada da Fazenda Nelore Mocho
Campo Sujo, Campo e Cerrado 

Rupestre. 
Acampamento Móvel na 
Fazenda Nelore Mocho

Nascentes do Rio 
Preto.

Porção central -
Campo Sujo, Campo e Cerrado 

Rupestre.
Acampamento móvel 

interno, nas proximidades 
da RPPN Vita Parque

Nascentes do Rio 
Preto.

Fazenda 
Gavião

-
GO 239 entrada km 58 (estrada 
clandestina da Fazenda Gavião).

Cerradão e Cerrado Rupestre. Fazenda Gavião Rio Preto
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5.5 Elaborar ao final de cada período de incêndios, um relatório anual de ocorrência de 
incêndios, anexando-se os demais relatórios para encaminhá-los ao ICMBio e para o 
PREVFOGO na SUPES/IBAMA em Goiás.

5.6. Realizar o levantamento da prática de uso de fogo nas propriedades do entorno do Parque.

 Nos levantamentos deverão constar: freqüência, data, sistematização dos resultados e
histórico de autorizações.

5.7. Articular com proprietários lindeiros a implementação de aceiros.

 Deverá ser realizado um levantamento de proprietários dispostos, estabelecendo
calendário de execução (buscar-se-á trabalhar com sindicatos rurais;

 Deverá ser viabilizado o acesso a equipamentos, articulando com PREVFOGO os 
cursos de brigada voluntária;

 Deverá buscar o financiamento, articulando com prefeituras e comunidade.

6. Solicitar ao DNIT a manutenção das áreas de servidão localizadas ao longo da GO 118 e GO 
239, nas áreas limítrofes ao Parque para minimizar os riscos de incêndios.

7. Planejar e implementar operações de fiscalização para suprimir a caça, a captura e o 
comércio ilegal de animais silvestres, a extração vegetal e mineral e outros ilícitos nos limites do 
PNCV.

 É desejável que a Polícia Militar Florestal participe da elaboração e aplicação de tais 
ações;

 Deverão ser identificadas as áreas de acesso dos infratores (entradas, estradas, trilhas), 
e os apetrechos usados (armadilhas, armas entre outros);

 O sistema de fiscalização deverá considerar o emprego de estratégias que evitem que 
as rotinas da equipe sejam detectadas pelos possíveis invasores;

 Será destacada mensalmente uma equipe de fiscalização noturna para coibir a caça;

 Os animais silvestres apreendidos pelas equipes deverão ser destinados ao centro de 
triagem de animais silvestres mais próximos;

 Quanto aos garimpos, deverá ser dispensada maior atenção ao Chiqueirinho e a Serra 
das Cobras, além do garimpo de Santana e o Garimpinho, na ponta mais ao sul da 
Serra das Cobras;

 A equipe de fiscalização deverá estar atenta para a possibilidade de comércio de 
animais silvestres nas feiras livres e nas rodovias e participar da vistoria de veículos 
junto com órgãos competentes;

 Deverão ser intensificadas as vistorias em serrarias e carvoarias, bem como nos 
estabelecimentos consumidores de lenha e carvão, a exemplo das padarias, engenhos, 
casas de farinha, dentre outros, em especial na região de entorno (faixa de 10 km);

 Deverão ser vistoriados periodicamente os empreendimentos dedicados à venda de 
pedras preciosas e semipreciosas, especialmente os dedicados à venda de souvenires.
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8. Recuperar as áreas degradadas, erodidas e aquelas com ocorrência de pastagens exóticas, 
conforme recomendações do programa temático de pesquisa e monitoramento.

 As áreas indicadas para sofrerem intervenção necessitarão de um projeto específico que 
indicará quais as metodologias a serem usadas;

 Sugere-se que sejam estabelecidos acordos e parcerias com centros de pesquisa para a 
realização de estudos e posterior condução das ações necessárias de recuperação de 
todas as áreas degradadas;

 Deverá ser dada especial atenção a braquiária (Bracchiaria sp), espécie exótica de alto 
poder de alastramento, principalmente ao longo da GO 118 e GO 239;

 Deverá ser dada continuidade ao mapeamento dos pontos críticos e suscetíveis as
erosões;

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado e segundo 
indicações do programa de operacionalização.

8.1. Eliminar as espécies exóticas, evitando a competição com a flora nativa.

 Qualquer eliminação deverá ser feita com critérios técnicos, devendo ser precedida de 
avaliações e realizada de forma gradativa.

9. Mapear a alteração da cobertura vegetal e as áreas de recarga de aqüíferos no PNCV e área 
de influência, visando estabelecer uma série histórica e verificar as tendências de expansão do 
desmatamento.

9.1. Contatar os representantes dos municípios e membros das comunidades beneficiadas 
visando à preservação da qualidade das águas do PNCV.

10 Instalar placas informativas e de advertência nos limites do PNCV e nas estradas próximas.

 As placas situadas nas estradas devem ser definidas de forma conjunta com o DER/GO, 
bem como deverá ser solicitado a este sua afixação;

 As placas deverão ser instaladas, prioritariamente, em pontos estratégicos das rodovias 
GO 118, GO 239 e estrada vicinal que liga os municípios de Cavalcante e Colinas do Sul 
e passa próxima ao povoado de Capela;

 As informações e advertências devem ressaltar a existência do Parque e a necessidade 
de se tomar cuidados especiais em relação ao possível cruzamento de animais da fauna 
nativa na rodovia.

Programa Temático: Pesquisa e Monitoramento

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

1. Implementar a coordenação de pesquisa e monitoramento.

 Sugere-se que a coordenação de pesquisa e monitoramento do PNCV seja 
composta pelo menos por um coordenador e um assistente, além de estagiários e 
voluntários;

 Caberá à coordenação de pesquisa e monitoramento:
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i) planejar, em conjunto com as demais coordenações, as ações de pesquisa e
monitoramento indicados neste plano de manejo;

ii) contatar centros de pesquisa e instituições de ensino superior para o 
estabelecimento de parcerias para a elaboração e implementação dos projetos de 
pesquisa;

iii) contatar técnicos, pesquisadores e voluntários que possam incrementar o 
conhecimento científico sobre aspectos diversos do Parque;

iv) acompanhar os trabalhos de campo realizados pelos pesquisadores na UC;

v) solicitar aos pesquisadores relatórios finais de suas pesquisas para que seja 
disponibilizadas ao público na biblioteca da UC;

vi) obter e avaliar os resultados das pesquisas realizadas no Parque organizando-as 
em um banco de dados.

2. Elaborar e implantar um banco de dados para registrar e acompanhar os estudos e 
pesquisas desenvolvidas no Parque. 

 As pesquisas e monitorias realizadas deverão gerar documentos que serão 
organizados e incluídos neste banco de dados, de forma sistemática.

3. Viabilizar os estudos e as pesquisas sobre os fatores abióticos e bióticos do PNCV e seu 
entorno.

 Todas as coletas, tanto de fauna quanto de flora, somente deverão ocorrer mediante 
emissão de licença específica do ICMBio.

Fatores Abióticos

3.1. Realizar estudos de monitoramento climatológico, hidrográfico, hidrológico e limnológico na 
área do PNCV.

 Indica-se a realização de um levantamento e análise de consistência dos dados 
hidrometeorológicos da região e a implantação de uma rede de observação de longo 
prazo incluindo: 

i) levantamento de padrões sazonais e da distribuição espacial da precipitação;

ii) cálculos de evaporação e evapotranspiração;

iii) medidas da temperatura do ar (umidade relativa, radiação solar, velocidade dos 
ventos e pressão atmosférica);

iv) estudos do regime hidrológico; 

v) controle da água dos solos.

 As pesquisas sobre os regimes hidrológicos dos corpos hídricos deverão ser feitas 
com base na análise de parâmetros de vazão;

 As pesquisas limnológicas que visem à avaliação da qualidade da água deverão ser 
feitas segundo a análise de parâmetros físico-químicos e biológicos;

 Alguns parâmetros físico-químicos deverão incluir o uso de condutivímetro, pHmetro 
e oxímetro para medidas de condutividade, pH, oxigênio dissolvido e temperatura, os 
quais deverão, preferencialmente, ser monitorados com freqüência semanal;
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 Os demais parâmetros, incluindo os nutrientes e metais pesados, exigem o uso de 
laboratórios e poderão ser feitos com menor freqüência. Nesse caso, se aconselha a 
coleta e a fixação ou congelamento das amostras para posterior análise em 
laboratório;

 Estes estudos deverão ser realizados em parcerias com empresas governamentais
ou instituições de ensino e pesquisa, tais como a Universidade de Brasília – UnB, a 
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB e a Empresa de 
Saneamento de Goiás – SANEAGO e afins.

3.2. Incentivar a implantação de um programa de monitoramento da qualidade das águas 
superficiais abrangendo os cursos d’água mais relevantes na área de influência do PNCV.

 Este programa visa o diagnóstico dos efeitos da ocupação antrópica e criação de 
gado, identificação de parâmetros sobre sua integridade física e avaliação dos 
efeitos de proteção do entorno;

 O monitoramento deve enfocar as análises bacteriológicas, geoquímicas, físico-
químicas, de metais pesados e agrotóxicos;

 Poderão ser utilizados anfíbios (por exemplo, Epipedobates flavopictus, Hypsiboas 
lundii, dentre outros) e libélulas como indicadores para análises de qualidade de 
água;

 Deverão ser estabelecidos acordos com centros de análises que trabalham com 
estes tipos de dados. A periodicidade das análises dependerá do programa a ser 
estabelecido junto ao órgão conveniado.

3.3. Realizar a caracterização do contexto geomorfológico local, como subsídio à reconstituição 
da evolução regional1.

 As hipóteses de geração das morfologias peculiares presentes na região da 
Chapada dos Veadeiros associam a sobre-elevação tectônica da região, 
possivelmente ocorrida em várias etapas durante o Período Terciário. Entretanto, 
devem ser alvo de estudos sistemáticos dos diversos compartimentos 
geomorfológicos e demais questões envolvidas;

 Sugere-se que a região do Pouso Alto seja englobada ao PNCV nesses estudos, em 
função de seu grande potencial de valor científico e importância para manutenção 
dos recursos hídricos da UC.

3.4. Realizar o mapeamento dos solos sobrepondo-os à topografia do PNCV, apontando as 
erosões existentes e as áreas de suscetibilidade às erosões, e ressaltando os pontos mais 
críticos para o contínuo monitoramento e ações específicas de manejo.

 Todas as áreas propostas para implantação de infra-estrutura nos limites do PNCV 
deverão ser submetidas a análises de impacto para sua definitiva localização.

3.5. Monitorar os danos causados pelas estradas administrativas e pelas trilhas dentro dos 
limites do PNCV, buscando soluções para a conservação do solo, contenção de erosões e de 
processos de degradação.

                                                
1 Sugere-se integração com estudos similares propostos para o Parque Nacional das Emas (VEIGA, 2003).
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3.6. Monitorar as erosões e assoreamentos.

 Este monitoramento deverá ter maior freqüência na época das chuvas. 

3.7. Realizar monitoramento dos pontos mais suscetíveis de serem erodidos e das áreas 
assoreadas existentes, especialmente aquelas situadas próximas às estradas administrativas e 
trilhas.

3.8. Monitorar a recuperação das erosões existentes no PNCV. 

Incêndios

3.9. Investigar o papel das descargas elétricas como iniciadoras de queimadas nessa região.

 Caso confirmada essa tendência deverá haver gestões junto aos centros de 
pesquisa competentes para a adoção de modelos empíricos de previsão de fogo 
considerando-se a freqüência dos raios na região;

 Deverão ser priorizados os locais onde existem registros de ocorrência deste 
fenômeno, a saber: setor Sede, setor Cavalcante, setor rio Preto e setor Baleia.

3.10. Realizar estudos e pesquisas sobre as queimadas e seus efeitos.

 Somente serão permitidas ações de queima controlada interna no Parque mediante 
pesquisas que demonstrem a viabilidade e adequação de tais ações e o contínuo 
monitoramento de seus efeitos;

 Deverá ser analisada a estrutura da comunidade vegetal nas áreas submetidas a 
queimadas em relação às áreas adjacentes;

 As respostas da vegetação às queimadas, incluindo o brotamento, floração e 
frutificação, deverão ser acompanhadas por, no mínimo, um ano, comparando-se os 
diferentes estágios fenológicos das espécies nas áreas queimadas e não-
queimadas.

3.11. Investigar os impactos da implantação dos aceiros sobre os solos, avaliando-se os 
possíveis danos. 

 Sugere-se evitar a abertura de novos aceiros, até que se estabeleçam normas 
seguras para sua execução e manutenção.

3.12. Realizar um trabalho contínuo de monitoramento e mapeamento das queimadas, 
conforme instruções do programa de proteção e manejo anteriormente apresentado e do 
manual de preenchimento do relatório de ocorrência de incêndios - ROI, visando: i)auxiliar na 
definição das estratégias de manejo do fogo; ii) auxiliar na estratégia de prevenção e combate 
aos incêndios no Parque por meio da definição das áreas de maior risco e incidência de 
incêndios. 

 Este trabalho deverá ser feito com o uso de GPS e imagens de satélite para 
definição das coordenadas exatas e dos limites das áreas queimadas;

 Anualmente, os agentes fiscais e a brigada de incêndio deverão receber capacitação 
voltada para as atividades deste monitoramento.
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Recuperação de Áreas Degradadas

3.13. Analisar os elementos das paisagens naturais visando utilizá-los em projetos de 
recuperação de áreas degradadas e de paisagismo.

 Estes estudos devem visar à utilização de espécies e elementos da paisagem para 
recuperação de áreas degradadas do PNCV, do seu entorno e das estradas 
próximas e para a separação visual de áreas administrativas das áreas de uso 
público dentro do Parque.

3.14. Utilizar apenas espécies nativas para projetos de paisagismo e recuperação de áreas 
degradadas.

 Não é permitida a retirada de mudas da área do PNCV para serem utilizadas nos 
projetos de paisagismo e recuperação. As plantas nativas a serem usadas deverão 
ter origem em viveiros municipais, da Embrapa ou de outras instituições afins.

3.15. Monitorar a regeneração da vegetação nas áreas a serem recuperadas, especialmente 
aquelas localizadas na zona de recuperação.

 As áreas em recuperação vegetal no PNCV necessitam de um monitoramento de 
longo prazo, por meio da designação de regiões fixas e do estabelecimento de 
metodologia padronizada;

 Algumas das situações que merecem especial atenção são as áreas atingidas pelas 
queimadas, áreas com pastagens exóticas e áreas onde houve sobre-pastoreio.

Fatores Bióticos

3.16. Realizar levantamentos fitossociológicos (análise quantitativa) e florísticos (análise 
qualitativa) para melhor caracterização florística e fitofisionômica do PNCV.

 Inventários de flora deverão ser aprimorados, ressaltando o status das espécies e 
constando a identificação e análise dos estados dos ambientes em que se 
encontram as espécies consideradas relevantes.

3.17. Identificar o estado de conservação das diversas formações vegetais encontradas no 
Parque.

3.18. Realizar estudos dos ecossistemas aquáticos, incluindo as avaliações da comunidade 
fitoplanctônica (microalgas). 

 O estudo das microalgas é de suma importância, pois estas funcionam como 
bioindicadores da qualidade da água, caracterizando o estado de conservação dos 
ecossistemas aquáticos.

3.19. Mapear as espécies invasoras da flora existentes no PNCV visando as suas eliminações
para não competirem com a flora nativa e a definir métodos para erradicação das mesmas.

 Devem-se apoiar especialmente os projetos de erradicação, controle e prevenção de 
espécies exóticas, principalmente o capim-gordura (Melinis minutiflora) e a 
braquiária (Brachiaria decumbens).
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3.20. Montar painéis e guias de campo para identificação da fauna, com informações sobre 
seus hábitos, habitat, reprodução e provável distribuição nos limites do PNCV e na região.

 Os materiais subsidiarão registros sistemáticos dos funcionários do PNCV e o 
desenvolvimento da atividade turística de observação de fauna.

3.21. Elaborar fichas de registro de avistamentos de fauna e seus vestígios.

 Nela constarão: 

i) a(s) espécie(s) avistada(s) ou vestígios como rastros, fezes e sons; 

ii) o número de indivíduos observados; 

iii) a descrição da atividade desenvolvida pelos animais, se for o caso;

iv) a data e o horário de seu avistamento;

v) o local de avistamento com maior precisão possível, preferencialmente com um 
croqui associado contendo os limites do PNCV, as propriedades vizinhas, hidrografia 
e a topografia, que permitam plotar cada observação, sempre que possível 
georreferenciando os dados.

 Essas fichas deverão ser periodicamente sistematizadas e arquivadas no banco de 
dados, visando ampliar os conhecimentos sobre a ocorrência de espécies no 
Parque. A tabulação dos dados servirá como fonte de informação para gestão do 
Parque, monitoramento de locais ou espécies, bem como para planejamento de 
atividades específicas, tais como fiscalização, visitação e outras;

 Os dados da ficha de coleta poderão fazer parte do relatório de atividades 
desenvolvidas. Desta forma, no caso da transferência de funcionários, não se 
perderão as informações sobre as características ecológicas do Parque;

 Sugere-se que o monitoramento de fauna seja realizado pelos funcionários do 
PNCV, além dos visitantes que ocasionalmente avistem animais, a partir do 
estabelecimento do mecanismo de coleta padronizada de dados a ser preenchido 
pelas equipes de campo;

 O monitoramento da fauna poderá ser objeto de pesquisa contínua a ser realizado 
por meio de acordos de cooperação técnica, com instituições de ensino e pesquisa.

3.22. Levantar e caracterizar as espécies da fauna que sofrem maior pressão de caça e 
captura, as espécies de interesse, os principais locais e épocas, a destinação e os indivíduos 
envolvidos nestas atividades.

 Este levantamento subsidiará o incremento do mapa de pressões e a indicação de 
áreas críticas, a serem utilizados pela coordenação de proteção e manejo.

3.23. Incentivar a realização de pesquisas sobre os aspectos sócio-culturais envolvidos com o 
fenômeno da caça.

3.24. Viabilizar estudos sobre o status das populações de aves de espécies ameaçadas de 
extinção, raras e endêmicas registradas no PNCV.

 Entre as espécies ameaçadas de extinção ou raras, citam-se: Nothura minor
(codorna), Taoniscus nanus (carapé), Mergus octosetaceus (pato-mergulhão), 
Culicivora caudacuta (papa-moscas-do-campo), Geobates poecilopterus (andarilho), 
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Alectrutus tricolor (Galito), Tigrisoma fasciatum (socó-jararaca), o Coryphaspiza 
melanotis (socó-boi-escuro), Rhea americana (Ema), Spizaetus tyrannus (gavião-
pega-macaco), Micropygia schomburgkii (maxalalagá), Philydor dimidiatus (limpa-
folha-ferrugem), Hylocryptus rectirostris (barranqueiro), Cypsnagra hirudinaceae
(bandoleta), Neothraupis fasciata (tié-do-cerrado) e Porphyrospiza caerulescens
(azulão-do-cerrado);

 Entre as espécies endêmicas, citam-se: Nothura minor (codorna), Taoniscus nanus 
(Carapé), Amazona xanthops (papagaio-galego), Melanopareia torquata
(mineirinho), Herpsilochmus longirostris (chorozinho-bicudo), Geobates poecilopterus 
(Andarilho), Hylocryptus rectirostris (Barraqueiro), Antilophia galeata (Soldadinho), 
Cyanocorax cristatellus (Gralha), Neothraupis fasciata (Tié-do-cerrado), Poospiza 
cinerea (capacetinho-cinza), Saltator atricollis (Batuqueiro), Porphyrospiza 
caerulescens (Azulão-do-cerrado) e Charitospiza eucosma (Mineirinho). Dentre 
essas espécies, 8 estão ameaçadas de extinção.

3.25. Realizar inventário de espécies de aves, buscando acrescentar novos registros para o 
PNCV e região.

 Tornam-se necessários levantamentos nos períodos de migração, especialmente no 
final das chuvas e no meio da estação seca.

3.26. Viabilizar pesquisas sobre as aves migratórias.

3.27. Promover programa de anilhamento das aves, em especial das aves migratórias.

 O anilhamento deve ser acompanhado pelo Centro de Monitoramento de Aves –
CEMAVE/ ICMBio.

3.28. Realizar estudos sobre o status das populações de mamíferos de espécies ameaçadas de 
extinção, raras e endêmicas registradas no PNCV.

 Entre as espécies ameaçadas de extinção ou raras, citam-se: Leopardus tigrinus 
(gato-do-mato), Leopardus pardalis (jaguatirica), Chrysocyon brachyurus (lobo-
guará), Ozotocerus bezoarticus (veado-campeiro), Tamandua tetradactyla 
(tamanduá-mirim), Alouatta caraya (bugio), Mazama gouazoubira (veado-
catingueiro), Mazama americana  (veado-mateiro) e  a Tapirus terrestris (anta);

 Entre as espécies endêmicas, citam-se: Lonchophylla dekeyseri (Morcego-beija-flor), 
Monodelphis rubida (Catita), Monodelphis Kunzi (Catita-terrestre-marrom), Calomys 
tener (rato), Oryzomys lamia (rato-do-mato), Oxymycterus delator (rato-porco), 
Oxymycterus roberti (rato-de-espinho), Pseudoryzomys simplex (rato-do-mato), 
Lycalopex vetulus (raposinha-do-campo), Oligoryzomys moojeni e O. rupestris. 

3.29. Levantar a fauna de mamíferos, com uma maior amplitude de habitats.

 Deve-se investigar, principalmente, quais são as rotas percorridas pelos animais, se 
existem variações sazonais (estação seca e chuvosa) na utilização dos ambientes, 
dentre outros aspectos.
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3.30. Realizar estudos sobre as espécies endêmicas e em risco de extinção, tais como
Lonchophyla dekeyseri (morcego-beija-flor), visando suprir a escassez de informações sobre a 
biologia das espécies. 

 Os estudos devem diagnosticar o status populacional local, possibilitando a 
elaboração de ações concretas de manutenção da espécie.

3.31. Desenvolver estudos sobre o status das populações de répteis e anfíbios de espécies 
endêmicas de Cerrado registradas no PNCV.

 Entre os répteis há registros de ocorrência de 6 espécies endêmicas de lagartos no 
Parque em um total de 12 espécies típicas para o Cerrado, entre essas espécies 
citam-se: Hoplocercus spinosus (calango-roseta), Norops meridionalis, Tropidurus 
oreadicus, Tropidurus itambere Bachia bresslaui e Micrablepharus atticolus. Para 
serpentes, citam-se: Boa constrictor (jibóia), Corallus hortulanus e a Epicrates 
cenchria (jibóia-arco-íris). Para os anfíbios: Proceratophrys goyana (sapo-de-chifre),
Bokermannohyla pseudopseudis (perereca) e Odontophrynus salvatori.

3.32. Realizar pesquisas sobre as espécies não identificadas ou descritas de répteis e anfíbios, 
incluindo informações sobre a sazonalidade do recrutamento, as flutuações de abundância e a 
capacidade de colonização de habitat naturais e perturbados e, também, informações básicas 
de história de vida.

 No total, são doze espécies encontradas no Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, ainda não identificadas por especialistas em herpetofauna, sendo cinco 
anfíbios (Hyla, Scinax, Adenomera, Proceratophrys e Pseudopaludicola), cinco 
lagartos (Mabuya, Cnemidophorus, Enyalius e dois Tropidurus) e duas serpentes 
(Liotyphlops e Pseudoboa). Dentre essas espécies, existem chances de se encontrar
espécies ainda não descritas.

3.33. Realizar inventário de ictiofauna, com análise do status de conservação e indicação de 
ações de manejo. 

3.34. Realizar estudos para determinar as épocas, os tipos e os locais de desova das espécies 
de peixes residentes e migratórias.

3.35. Realizar estudos sobre os padrões de organização dos ecossistemas aquáticos e das 
comunidades de peixes e dos níveis de integridade ecológica, durante o período das chuvas.

3.36. Desenvolver estudos sobre a importância das zonas de transição terrestre-aquáticas 
(veredas, lagoas marginais e matas ciliares) na estrutura e dinâmica dos ecossistemas 
aquáticos.

3.37. Realizar levantamentos sobre a fauna de invertebrados, visando obter uma melhor 
caracterização deste grupo faunístico dentro do Parque.

3.38. Levantar e identificar os vetores de zoonoses2 dentre eles os da febre amarela.

                                                
2 A febre amarela foi um dos principais problemas enfrentados pelas políticas de saúde do Brasil até meados do 
século XX. Entre janeiro e junho de 2000, um surto que atingiu vários estados, teve como um dos principais locais de 
transmissão a região da Chapada dos Veadeiros. Embora a forma urbana (que incluía apenas o mosquito Aedes 
aegypti) tenha sido erradicada, a forma silvestre possui um ciclo mais complexo e ainda com alguns aspectos a 
serem decifrados (FUNASA 2001). 
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3.39. Incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre fatores bióticos no entorno do 
PNCV, especialmente nos remanescentes de vegetação existentes na zona de amortecimento
e nos estudos etnobotânicos.

 Estes estudos deverão gerar inventários sobre as espécies de plantas utilizadas 
pelas comunidades locais (atributos medicinais, alimentícios, decorativos, entre 
outros), para embasar alternativas de produção para as comunidades do entorno, 
em consonância com o Programa de Incentivo às Alternativas de 
Desenvolvimento;

 As comunidades locais deverão, preferencialmente, participar das pesquisas e ser
integradas aos processos de levantamento de dados, fazendo desta ação uma 
possível parceria. Para tanto, faz-se necessário sensibilizar a comunidade quanto 
às potencialidades oferecidas pelo Cerrado que os cerca e a necessidade de se 
promover sua conservação e a utilização sustentável de seus recursos naturais.

3.40. Incentivar pesquisas para identificar o estado de conservação das diversas formações 
vegetais, especialmente nas áreas adjacentes ao PNCV e nos corredores ecológicos que este 
formar.

3.41. Incentivar a realização de mapeamentos das espécies exóticas da flora existentes no 
entorno do PNCV, a caracterização do nível de competição que exercem sobre a flora nativa e 
a definição de métodos para erradicação das mesmas em áreas que ameacem a integridade da 
UC. 

3.42. Incentivar a realização de estudos sobre o status das populações de espécies ameaçadas 
de extinção e raras existentes na região da Chapada dos Veadeiros.

3.43. Incentivar a promoção de programas de pesquisa sobre o pato mergulhão (Mergus 
octosetaceus), abordando sua biologia e ecologia básicas, com ênfase na dinâmica 
populacional.

 Deve-se fazer o levantamento e mapeamento de todas as áreas onde se tem 
registro do pato mergulhão.

3.44. Monitorar e propor medidas mitigadoras para evitar o atropelamento de fauna.

 Determinar os pontos de maior ocorrência de atropelamentos no entorno do PNCV 
para implantar as melhores formas de mitigar o impacto, tais como: colocação de 
passagens aéreas e subterrâneas, redutores de velocidade, sinalização, 
controladores de velocidade, entre outros. 

Divulgação, sócio-economia e área de entorno

3.45. Divulgar as linhas de pesquisa prioritárias a serem desenvolvidas no PNCV junto às 
universidades, centros de pesquisa e demais entidades visando atrair pesquisadores.

3.46. Elaborar material informativo de apresentação do PNCV, suas potencialidades, linhas 
prioritárias de pesquisa, logística disponível para a recepção dos pesquisadores e 
procedimentos administrativos para a obtenção de autorizações e licenças de pesquisa.

 Deverão ser encaminhadas correspondências (por correio e meio eletrônico) para 
as instituições relevantes de ensino e pesquisa, apresentando as necessidades e 
prioridades de pesquisa no PNCV, assim como seu potencial para a realização de 
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pesquisas;

 No caso de instituições locais e regionais de maior potencialidade de 
desenvolvimento de estudos, sugere-se que a chefia e/ou a coordenação de 
pesquisa e monitoramento do PNCV realizem visitas para a obtenção de apoio e o 
estabelecimento de termos cooperação técnica.

3.47. Levantar a situação das propriedades e posses situadas na região de interesse do PNCV 
ao Código Florestal, especialmente as situadas na Zona de Amortecimento e corredores 
ecológicos.

 Deverão ser verificadas as eventuais averbações de Reservas Legais e Áreas de 
Preservação Permanente.

3.48. Incentivar a realização de estudos e pesquisas sobre fatores socioculturais da região da 
Chapada dos Veadeiros.

3.49. Estimular a realização de pesquisas antropológicas sobre as comunidades circunvizinhas 
do PNCV e culturalmente relevantes da região.

 Sugere-se elaborar projetos de pesquisa para construir um conhecimento mais 
detalhado sobre diferentes grupos humanos, presentes na região e entorno, 
centrando em seus aspectos e valores socioeconômicos e de grupo;

 As comunidades Kalunga são grupos potenciais para este tipo de trabalho. Uma 
sugestão técnica é de utilizar método de pesquisa para traçar as relações de 
parentesco e de compadrio nas comunidades mais isoladas, que já despontam 
como uma característica forte das famílias e lugares, ainda que se encontrem 
relativamente dispersos no espaço;

 É importante conhecer (e se fazer conhecer) as populações que guardaram algum 
tipo de isolamento da civilização, mantendo seus costumes, crenças e modos 
peculiares de relacionamento com a natureza da Chapada dos Veadeiros.

3.50. Estimular a realização de levantamentos dos bens de patrimônio cultural material e 
imaterial (saberes e fazeres, formas de expressão, edificações, celebrações, entre outros.) nas 
comunidades da Chapada dos Veadeiros. 

 É sabido que a região tem forte expressão cultural artística, principalmente, no que 
se refere a música e dança3. Estes levantamentos deverão visar a obtenção de 
conhecimento apurado para subsidiar um futuro projeto de registro do patrimônio 
imaterial4 e, também, a valorização dos saberes da comunidade para com ela 
própria;

                                                
3 As manifestações da música e da dança tradicional deverão ser prioritárias devido: i) à sua riqueza e, ao mesmo 
tempo, à fragilidade de manutenção perante a massificação musical existente; e ii) ao fato deste tipo de manifestação 
freqüentemente possuir datas específicas de realização – em festas tradicionais, com espaçamentos que chegam a 
um ano entre uma data e outra.
4 O registro do Patrimônio Imaterial é realizado utilizando o Inventário Nacional de Referências Culturais – INRC, 
instrumento legal elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, e pelo Ministério da 
Cultura.



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 4 - Planejamento

420

 Os levantamentos servirão como documentação histórica da região e das 
características culturais brasileiras, além de servir para enriquecer as atividades de 
recreação e interpretação;

 Algumas expressões a serem pesquisadas são as músicas e as danças (como a 
Catira e a Sussia Kalunga, por exemplo), as celebrações tradicionais (como a 
Caçada da Rainha e as folias), as composições de músicas regionais, as ervas 
medicinais e benzas, as memórias e heranças históricas;

 Esta atividade está ligada a atividades dos Programas de Uso Público, de 
Educação Ambiental, de Alternativas de Desenvolvimento e de Integração Externa 
e, assim, deve ser vista como um forte e rico conteúdo a ser trabalhado para o 
desenvolvimento integrado do PNCV.

3.51. Incentivar trabalhos de resgate e divulgação local de passagens históricas relevantes para 
a região. 

3.52. Incentivar a realização de pesquisas que subsidiem a identificação de alternativas 
econômicas e projetos de desenvolvimento regional.

3.53. Incentivar o desenvolvimento de estudos sobre aspectos silviculturais de coleta de 
sementes e produção de mudas nativas, comportamento em plantios, entre outros importantes 
para o sucesso de cultivos visando a reabilitação ecológica de certas áreas e o adensamento 
de determinadas espécies locais para fins econômicos.

3.54. Incentivar a realização de estudos de mercado para indicar os públicos-alvos potenciais 
da região da Chapada dos Veadeiros e os instrumentos para atração e conquista do mesmo.

3.55. Viabilizar o levantamento de recursos naturais relevantes na Zona de Amortecimento, 
corredores ecológicos e nos municípios vizinhos objetivando: i) o desenvolvimento da atividade 
turística na região; ii) a implantação de outras categorias de UC; iii) a formação de corredores 
de fauna; iv) demais possibilidades para desenvolvimento responsável e integrado da região.

 A pesquisa deve ser trabalhada visando que seus resultados colaborem com a 
preservação de recursos naturais da região;

 Dos lugares que forem identificados, deverão ser levantados dados como: 
propriedade e uso atual admitido pelo proprietário ou gestor, usufruto de público e 
qual tipo de atividades desenvolvidas, grau de conservação, conflitos, entre outros.

3.56. Analisar a contextualização social e espacial das demais áreas protegidas circunvizinhas 
ao PNCV, buscando inserí-las institucionalmente nas ações ligadas ao Corredor Ecológico do 
Cerrado Paranã-Pirineus - CECPP.

 Deverão ser consideradas as RPPN, o Sítio Histórico Kalunga e a Área Indígena 
dos Avá-Canoeiro as quais mantêm afinidade, convivência e interesses 
compartilhados com o PNCV.
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Visitação 

3.57. Realizar estudos sobre o manejo da visitação e impactos provenientes da visitação 
pública visando gerar indicadores e parâmetros para sua mensuração, e para subsidiar ações 
de monitoramento.

3.58. Realizar estudo permanente sobre o perfil do visitante do PNCV.

 Como um dos instrumentos de pesquisa, uma pequena ficha deverá ser elaborada 
para o visitante preencher seus dados pessoais (nome, idade, sexo, profissão, 
grau de escolaridade) e demais informações pertinentes (origem, meio de 
transporte utilizado, destino final da viagem, motivações, entre outros);

 Esta ficha deverá estar disponível no centro de visitantes do Rio Preto e demais 
locais em que os visitantes se reportarão para comprar ingressos ao PNCV. 

3.59. Aplicar pesquisas de opinião junto aos visitantes do PNCV.

 A pesquisa de opinião consta de um pequeno questionário contendo informações 
sobre a experiência do visitante no PNCV: atividades realizadas, preferências, 
grau de satisfação, opiniões sobre o Parque, as atividades e os serviços, as 
sugestões e outros, sendo a pesquisa um importante instrumento para indicar as 
ações adequadas de aperfeiçoamento das atividades de recreação e, 
conseqüentemente, das atividades de monitoramento, educação e interpretação 
ambiental;

 A pesquisa deverá ter base estatística estabelecida, para sua validação;

 Deverá ser realizada e interpretada com freqüência, especialmente no período 
pós-férias escolares (meses de fevereiro e agosto) e os resultados deverão 
constar no banco de dados do Parque.

3.60. Monitorar os aspectos relacionados à atividade turística.

3.61. Monitorar o impacto ambiental em geral (flora, fauna, solo, ambientes aquáticos) ocorrido 
nos setores de visitação, visando conhecer mudanças influenciadas pelas atividades turísticas.

 Este trabalho deve ser feito de forma contínua, usando os indicadores de avaliação 
de impactos e parâmetros estabelecidos no estudo de capacidade de suporte;

 Alguns dos aspectos que podem ser considerados a observação e 
acompanhamento são: i) limpeza; ii) segurança: acidentes, resgates, buscas e 
salvamentos; iii) saturação dos atrativos: conforto espacial dos grupos e número 
de encontro com pessoas nas trilhas e passarelas; iv) vegetação das trilhas: 
número de raízes expostas, número de galhos quebrados, número de indícios de 
fogo como resultado da visitação, número de árvores com bromélias e orquídeas 
danificadas; v) solo/ leito de trilhas: erosão lateral, problemas de drenagem e áreas 
de risco; vi) fauna: visão/ audição de aves, presença de rastros e fezes, mudança 
de comportamento animal; vii) danos: indícios de vandalismo contra o patrimônio, 
inscrições em rochas, árvores danificadas, entre outros;

 Deverão ser estabelecidos acordos com instituições de ensino e pesquisa para o 
apoio a esta atividade;

 Considerando que a capacidade de suporte estabelecida neste encarte de 
planejamento é um indicativo preliminar (exceto para o Setor de Visitação do Rio 
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Preto, já contemplado com um estudo deste cunho), devem ser mantidos os 
resultados alcançados para subsidiar a definição dos mesmos, junto a ações de 
análise e monitoramento;

 Considerando que o nível de impacto sobre o meio ambiente depende, também, 
do comportamento do visitante, o monitoramento deve visar a possibilidade de 
intervenção da administração do PNCV nos processos de recreação, onde 
programas de educação e informação devem ser mais incisivos, bem como 
interferências tecnológicas, quando necessário;

 Deverá ser elaborada uma ficha técnica de observação das áreas de visitação e do 
comportamento dos visitantes, a ser preenchida pela equipe de uso público, 
visando registrar tanto indicadores e ações que indiquem os impactos negativos ao 
ambiente, como os considerados pertinentes e adequados do comportamento dos 
visitantes.

Programa Temático: Visitação

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

1. Implementar a coordenação de uso público.

 A Coordenação de uso público do PNCV deverá ser composta por 1 coordenador 
e 2 assistentes;

 O coordenador acumulará as seguintes atribuições:

i) montar estratégias para assegurar a qualidade e a segurança da visitação;

ii) ordenar o funcionamento das atividades nas áreas de visitação;

iii) organizar a escala de trabalho da equipe de uso público;

iv) avaliar a efetividade das ações desenvolvidas e o desempenho desta equipe;

v) planejar em conjunto com as coordenações de pesquisa e monitoramento e 
proteção e manejo, as ações de monitoramento e mitigação dos impactos da 
visitação; 

vi) fiscalizar as terceirizações de serviços e atividades de turismo conforme 
dispõem os respectivos contratos;

vii) articular com os Conselhos Municipais de Turismo estratégias para o 
desenvolvimento do turismo regional;

viii) consolidar relatórios diários, mensais e anuais.

 Toda a equipe de uso público deverá ser capacitada para receber os visitantes e 
usar os equipamentos básicos de segurança, na forma recomendada pelo Corpo 
de Bombeiro e pela saúde pública;

 A equipe deve deter conhecimento da região do Parque e possuir o perfil 
profissional para atuar nesse tipo de atividade.
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1.1. Realizar reuniões mensais com a equipe de uso público visando à avaliação contínua dos 
trabalhos para seu constante aperfeiçoamento.

2. Implementar novos atrativos com respectivas atividades de visitação e serviços de apoio 
conforme indicações nas AEI.

3. Terceirizar serviços de uso público no PNCV que envolvam a cobrança de ingressos e 
recepção de visitantes, viabilização de serviços de transportes internos de visitantes, de 
alimentação, de venda de souvenirs e condução dos visitantes aos atrativos dentre outros, 
conforme Termo de Referência e Editais que orientarão a contratação dos serviços. 

4. Implementar o sistema de controle da visita em todos os setores de uso público do PNCV.

 O sistema de controle da visitação está condicionado ao manejo de visitação 
sugerido para cada área.

4.1. Implantar um sistema de rádio-comunicação conectado aos centros de visitantes e 
diferentes atrativos.

5. Implantar um sistema de cobrança de ingresso para as portarias de entrada de visitantes do 
PNCV.

 A aquisição de ingresso será feita especificamente para cada setor de visitação de 
acordo com sua capacidade de suporte atingida naquele dia;

 A compra do ingresso dará direito a uma pulseira colorida, ou outro mecanismo, 
que identificará o atrativo a ser visitado e o tempo de permanência do visitante no 
Parque;

 Caso se adote o uso da pulseira, ou similar, esta será feita de material resistente e 
inviolável e, preferencialmente, que seja reciclável.  Esta conterá a data de entrada 
do visitante e será inutilizada após a visitação;

 O valor de taxa de ingresso será determinado por instrumentos normativos do
MMA e os serviços serão executados conforme instrumentos institucionais e 
legais;

 Terá acesso gratuito ao Parque as faixas etárias até sete anos de idade e 
superiores aos sessenta anos (desde que respeitadas as restrições impostas pelo 
nível de dificuldade de cada atrativo), servidores do ICMBio que portarem carteira 
funcional e seus parentes em primeiro grau, as escolas participantes de atividades 
de educação ambiental, pré-agendadas e outras exceções previstas em instrução 
normativa a ser publicada.

6. Normatizar a prática de atividades de uso público para cada setor de visitação.

 Até que se implante um sistema de cobrança de ingressos nas portarias a 
visitação pública ocorrerá no horário de entrada de 8 ás 12 horas e saída até as 
17 horas, de terça-feira a domingo, permanecendo fechado às segundas-feiras, dia 
restrito a serviços administrativos;

 Nos casos dos feriados que incluem as segundas-feiras, o PNCV permanecerá 
aberto neste dia e não abrirá no primeiro dia útil subseqüente ao feriado;

 As atividades desenvolvidas ao ar livre deverão ser realizadas observando as 
normas do PNCV, restritas aos setores de visitação.
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7. Realizar estudos específicos para definir a capacidade de manejo das trilhas e atrativos.

 Devem ser respeitadas as quantidades máximas de visitantes em cada área de 
acordo com os índices de monitoramento da visitação, identificação de impactos 
da visitação e segurança do visitante;

 Recomenda-se o acompanhamento dos visitantes por condutores de visitantes 
para as trilhas específicas descritas nas Áreas Estratégicas Internas, devidamente 
cadastradas e utilizando vestimenta adequada a este serviço, equipamento de 
segurança padrão (mochila, corda, colete salva-vida, estojo de primeiros -
socorros, rescue-bag, etc);

 O ICMBIO não se responsabiliza pelo valor da cobrança dos serviços oferecidos 
pelos condutores de visitantes;

 Esta informação deverá afixada em local visível nas portarias de entrada de 
visitantes.

8. Implantar um sistema de gestão de segurança e procedimentos de resgate para cada um dos 
atrativos e atividades desenvolvidas nos setores de visitação.

 Nos feriados prolongados e períodos de férias escolares, deverá haver ao menos 
dois guarda-vidas treinados e credenciados pelo Corpo de Bombeiros, para cada 
atrativo que inclua banho ou represente risco à vida humana;

 Os guarda-vidas, quando em serviço no interior do PNCV, deverão respeitar as 
normas estabelecidas e estarão subordinados ao coordenador de uso público;

 Não é permitido o consumo de bebidas alcoólicas ou qualquer droga ilícita e o
ingresso de pessoas alcoolizadas ou drogadas;

 No período chuvoso deverão ser fechados alguns atrativos, conforme determina as 
AEI para a segurança do visitante e, naqueles atrativos que permanecerem 
abertos deverão ser delimitadas as áreas restritas para banho;

 As estradas propícias ao resgate deverão ser mantidas sempre em bom estado de 
conservação;

 O Parque deverá manter a equipe responsável por busca e salvamento constituída 
de membros da comunidade local, devidamente treinada e mobilizada para 
atendimento imediato. Para tanto, o sistema de gestão de segurança deverá conter 
procedimentos e orientações para a equipe.

9. Elaborar e implementar projetos específicos para terceirização das atividades especializadas 
de uso público, conforme indica o Programa de Operacionalização Interna.

 O estudo deve considerar a operação das atividades de esporte e contemplação 
da natureza, loja de conveniências e souvenires, serviços de alimentação e 
transporte, dentre outros.

10. Elaborar e implementar o projeto “A Escola e o Parque”, conforme indica o Programa de 
Sensibilização Ambiental.

 Este deverá priorizar o uso das trilhas da Seriema e das Corredeiras, e nos locais 
onde serão implementados sinalização interpretativa e equipamentos facilitadores 
de atividades educativas ao ar livre.
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11. Estimular a parceria entre o ICMBio e as instituições de ensino para implantar um programa 
de estágio e voluntariado, conforme normas do MMA.

 Esta parceria poderá envolver instituições de ensino médio e superior para 
participarem deste estágio, priorizando-se as Secretarias Municipais de Educação;

 O programa de voluntariado poderá incluir também pessoas da comunidade e 
profissionais liberais que demonstrarem interesse;

 O trabalho seguirá um esquema rotativo com participação de estagiários e 
voluntários para o desempenho das diversas funções exercidas no âmbito da 
administração, a exemplo de controle de visitação e recepção.

12. Implantar sistema de monitoramento da visitação.

 Dever-se-á aplicar e analisar, anualmente questionários de visitantes, de modo a 
atualizar dados sobre o seu perfil, conhecer suas expectativas, seus níveis de 
satisfação e avaliar possíveis mudanças de atitudes resultantes das ações 
educativas, a fim de alimentar um banco de dados de uso público do PNCV, de 
acordo com indicações do Programa de Pesquisa e Monitoramento anteriormente 
apresentado.

Programa Temático: Sensibilização Ambiental

Atividades, Subatividades e Normas:

1. Implementar a coordenação de educação ambiental.

 Esta coordenação será composta por 1 coordenador e 2 assistentes. que 
solicitarão o apoio das Prefeituras e Conselhos Municipais existentes na região do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e organizações civis locais ou de 
atuação local afins à temática ambiental;

 O coordenador de educação ambiental acumulará as seguintes atribuições: 

i) montar estratégias para implementar as atividades de educação e conscientização 
ambiental, em conjunto com a chefia do PNCV; 

ii)organizar a escala de trabalho dos assistentes de educação ambiental; 

iii) avaliar a efetividade das ações desenvolvidas e o desempenho da equipe de 
educação ambiental; 

iv) planejar, em conjunto com as coordenações de uso público e proteção e manejo, 
as ações relacionadas à educação e ao esclarecimento dos visitantes e das 
comunidades; 

v) criar estratégias de aprendizado  sobre as noções de conservação na região da 
Chapada dos Veadeiros em conjunto com as Secretarias Municipais de Educação ou 
afins;

vi) consolidar relatórios diários, mensais e anuais. 

 Toda a equipe de educação ambiental deverá passar por capacitação adequada
conforme indicações do Programa de Operacionalização;
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 A coordenação de educação ambiental deverá manter contato com área 
responsável no ICMBio ), buscando diretrizes e apoio para implementar atividades 
de educação ambiental no PNCV. 

1.1. Realizar reuniões mensais envolvendo toda a equipe de educação ambiental visando uma 
avaliação contínua dos trabalhos para seu constante aperfeiçoamento.

2. Criar um programa de educação ambiental para o PNCV. 

 Nele constarão formas diferenciadas de promoção da educação ambiental entre os 
públicos (i) visitantes, (ii) moradores locais jovens e adultos (iii) condutores de 
turismo ambiental, e (iv) funcionários;

 No programa deverão constar as atividades lúdicas capazes de sensibilizar 
distintos públicos, além de instrumentos como vivências, oficinas, jogos de 
cooperação, exposições, plantios de mudas dos ecossistemas locais, dentre 
outros;

 Também deverão constar ações de cunho ambiental, a exemplo de mutirões para 
a limpeza de rios e trilhas, revitalização de espaços públicos, plantio de mudas etc;

 O programa deverá organizar e desenvolver ações junto às escolas, comunidades, 
lideranças locais, Prefeituras Municipais, ONG e entidades afins, de forma 
participativa, buscando somar esforços para a multiplicação da consciência 
ambiental em toda a região da Chapada dos Veadeiros;

 O Programa deverá contemplar, ainda, os temas cultural e de ecologia humana em 
suas atividades, considerando sua inter-relação com os problemas ambientais.

2.1. Elaborar e implantar o projeto específico “A Escola e o Parque”.

 O projeto visa facilitar o processo de conhecimento da natureza, utilizando 
instrumentos práticos e científicos com abordagem sobre o bioma Cerrado, fauna e 
flora, recursos hídricos, percepção ambiental, dentre outros;

 A equipe responsável pela coordenação de educação ambiental deverá estimular a 
participação das escolas no projeto, bem como a dos pesquisadores para 
apresentação de seus estudos junto ao público;

 O projeto será desenvolvido, preferencialmente, nos centros de visitantes nas 
Corredeiras e na trilha da Seriema, onde serão implementados sinalização 
interpretativa e equipamentos facilitadores de atividades educativas ao ar livre. O 
projeto também se estenderá às salas de aula, nas escolas da região;

 As escolas deverão agendar previamente a visita junto à administração do PNCV, 
indicando quais atividades serão desenvolvidas na área do Parque;

 As visitas das escolas municipais locais ocorrerão preferencialmente nos dias 
úteis.

2.2. Formalizar parcerias com as secretarias municipais de educação para obter apoio e adesão 
ao projeto e para implementar atividades complementares que assegurem a continuidade dos 
ensinamentos sobre a ecologia, cultura e história locais, apresentados durante a visita ao 
PNCV.
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2.3. Formalizar parcerias com os proprietários de RPPN do entorno do PNCV para que integrem 
uma rede de unidades de conservação locais que apóie o projeto.

 Deverá haver estímulo para que cada reserva adote uma escola de seu município 
para a realização de atividades durante o ano letivo.

2.4. Organizar exposições de temas relativos à educação ambiental e valorização cultural, 
utilizando recursos como fotografias, objetos, peças decorativas, performances e outros. 

 É indicado que as exposições tenham caráter itinerante, e que sejam vistas nos 
municípios sob jurisdição do PNCV, de forma a alcançar um público mais 
abrangente;

 As próprias comunidades e escolas da região poderão confeccionar os objetos das 
exposições a partir de oficinas temáticas, como painéis de pinturas, peças com 
colagem de sementes do cerrado, utensílios em sucata, fotografia em lata, peças 
de teatro e recital de poesias temáticas.

2.5. Organizar apresentações teatrais com temas ecológicos e culturais para serem 
apresentadas nos centros de visitantes.

 Estas apresentações deverão ter como participantes, preferencialmente, alunos da 
rede pública de ensino das localidades do entorno;

 Alguns dos temas a serem contemplados são: a vegetação do Cerrado, o papel da 
região como refúgio de fauna há milênios (um das justificativas para seu 
reconhecimento como patrimônio mundial), a geomorfologia da região e seus 
cenários paisagísticos, os recursos hídricos, as histórias do garimpo, dos Kalunga 
e dos Avá-Canoeiros, entre outros.

2.6. Convidar palestrantes especializados para participarem de eventos, cursos, palestras e 
atividades relacionados à conservação da natureza, principalmente os pesquisadores que 
estejam desenvolvendo atividades de pesquisa no PNCV.

2.7. Utilizar como tema de educação ambiental um projeto sobre lixo (diferentes tipos, 
armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos diferenciados, reutilização e
reciclagem) a ser implantado no PNCV e nos povoados de São Jorge e Capela. 

2.8. Elaborar materiais de divulgação do PNCV, como painéis, banners, vídeos, folhetos, 
mapas, cartazes, entre outros, para subsídio às atividades de educação ambiental.

2.9. Avaliar quantitativa e qualitativamente os métodos, as técnicas, os materiais e os 
instrumentos usados no programa de educação ambiental do PNCV.

 Poderão ser usados questionários e entrevistas, além da constatação de 
resultados práticos por meio das mudanças de comportamento, na avaliação do 
aumento do conhecimento e consciência ambiental do público-alvo;

 Caso a avaliação do Programa seja insatisfatória, este deve ser revisto e 
adaptado, em busca do constante aperfeiçoamento e relevância prática. 
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3. Elaborar e implantar projeto específico de interpretação do PNCV.

 Este projeto deverá abordar de forma integrada os temas ambientais e culturais, 
como instrumentos de interpretação do parque;

 Na apresentação dos aspectos culturais sugerem-se a elaboração de textos e a 
apresentação de recursos audiovisuais sobre as danças e manifestações locais 
(Sussia, Catira, Congo, Folia de Reis), fatos históricos relevantes, músicas e a 
cultura local e outros temas que enfatizem os aspectos intimamente relacionados 
ao meio ambiente e a cultura local;

 A realização deste projeto ficará a cargo de um profissional especializado que 
indicará os materiais adequados, bem como quantidade e local apropriado para 
exposição;

 O projeto deverá identificar temas principais em cada local a ser interpretado, 
visando expor sempre um conteúdo diferente ao visitante.

3.1. Elaborar e implantar projeto de sinalização interpretativa para as Trilhas da Seriema e das 
Corredeiras e Rio Preto.

 As Indicações sobre a sinalização interpretativa a ser implementada em cada uma 
dessas trilhas podem ser encontradas nas ações de conscientização ambiental 
das respectivas Áreas Estratégicas Internas;

 As orientações para elaboração do projeto constam no Guia do Chefe 
(IBAMA/GTZ. 2000).

3.2. Elaborar projeto específico para adaptar a sinalização interpretativa aos portadores de 
deficiência visual de locomoção na trilha da Seriema e Corredeiras, conforme indicações das 
ações de conscientização ambiental nas respectivas Áreas Estratégicas Internas.

3.3. Elaborar mapas interpretativos sobre todo o PNCV e sobre cada setor de visitação, a serem 
expostos permanentemente no CV. 

4. Desenvolver um projeto específico de vivência ambiental no PNCV para receber jovens das 
comunidades e municípios vizinhos para conhecer o Parque e seus atributos, bem como assistir 
a palestras de educação ambiental.

 O projeto deverá se concretizar, preferencialmente, por meio de parcerias com 
secretarias municipais de meio ambiente e educação, além de instituições locais 
afins à temática ambiental;

 Estas vivências devem considerar a possibilidade de pernoite nos limites do 
PNCV, preferencialmente no Alojamento;

 Atividades de leitura e discussão sobre temas diversos, observação e identificação 
da flora e de vestígios da fauna, caminhadas, mutirões de limpeza, funcionamento 
da fiscalização e proteção do PNCV, preparação e aplicação de atividades 
recreativas com as crianças das comunidades vizinhas, são algumas atividades 
sugeridas para realização;

 Podem ser realizados convênios com universidades, bem como com fundações 
afins, para o patrocínio e realização do projeto.
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5. Organizar eventos em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente, em consonância com 
sugestões no Programa de Integração Externa.

 Estes eventos deverão ser destinados aos visitantes, funcionários e comunidade;

 Atividades como apresentações teatrais, musicais e de dança, atividades 
desportivas, brincadeiras lúdicas, passeios e piqueniques, exposições e outras, 
são sugeridas para realização destes eventos, abordando os valores da natureza.

6. Realizar um trabalho específico de sensibilização dos visitantes do PNCV.

 Este trabalho tem como objetivo subsidiar a coordenação de uso público auxiliando-
a a otimizar a experiência da visitação, apontando pontos notáveis a serem 
observados, além de orientar quanto às normas e procedimentos de conduta dentro 
do Parque Nacional;

 Alguns dos temas a serem contemplados são: a vegetação do Cerrado, o papel da 
região como refúgio de fauna há milênios (uma das justificativas para seu 
reconhecimento como patrimônio mundial), a geomorfologia da região e seus 
cenários paisagísticos, os recursos hídricos, as histórias do garimpo, dos Kalunga e 
dos Avá-Canoeiros, entre outros;

 Este trabalho ocorrerá, preferencialmente, no centro de visitantes, anteriormente à 
saída dos grupos para os atrativos turísticos;

 As orientações poderão ser feitas por meio de uma pequena palestra proferida por 
um funcionário ou utilizando recursos audiovisuais, como um pequeno vídeo com 
instruções, por exemplo.

7. Identificar programas de educação ambiental existentes na região e no Estado de Goiás, 
buscando integrar experiências às ações educativas a serem implementadas.

8. Buscar e reforçar a formação de parcerias com instituições locais e nacionais para o apoio na 
promoção da educação ambiental e as atividades sócio-educacionais serem realizadas com as 
comunidades no entorno do PNCV.

9. Implantar o projeto “Comunidades Parceiras”.

 Deverão ser envolvidas na implantação do projeto entidades diversas, tais como: 
Prefeituras Municipais, Ministério Público, EMATER, Polícia Florestal, AGMA e 
organizações locais.

9.1. Promover reuniões com líderes comunitários dos municípios sob a jurisdição do PNCV para 
delinear as linhas mestras do projeto e definir estratégias como: i) necessidades e carências de 
suas comunidades a serem supridas; ii) metas prioritárias a serem atingidas dentro do projeto; 
iii) grupos de interesse prioritários; iv) meios de mobilização e sensibilização; v) apoios 
necessários e formas de viabilizá-los; dentre outros.

 Deverão ser considerados os levantamentos sobre as principais atividades 
degradantes do meio ambiente demandados no Programa Temático de Pesquisa e 
Monitoramento anteriormente apresentado na definição das prioridades do projeto.

9.2. Promover reuniões introdutórias com as comunidades dos municípios sob a jurisdição do 
PNCV, buscando sensibilizá-las quanto à importância do Parque e da proteção dos 
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ecossistemas do Cerrado, assim como a necessidade de sua participação para a concretização 
dos objetivos almejados.

 Ainda que Centros de Convivência Ambiental venham a se localizar nas sedes 
municipais, as atividades promovidas deverão atingir também os moradores das 
zonas rurais e povoados mais isolados. Para tanto, faz-se necessário definir 
cronogramas com antecedência, para a organização da logística e articulação de 
apoios diversos das Prefeituras Municipais, como a disponibilização de transporte e 
a divulgação dos eventos;

 Deverá se buscar apoio das comunidades de modo que elas contribuam para o 
alcance dos objetivos do PNCV, sensibilizando-se quanto aos benefícios que o 
Parque possa representar para seu entorno ao amenizar os efeitos negativos 
causados pela crescente depredação da natureza;

 Deverá ser ressaltada a importância da produção econômica associada ao uso 
racional do Cerrado e à gradativa melhoria da qualidade de vida. Um dos objetivos 
será encontrar temas que possam ser abordados em cursos, oficinas ou práticas 
comunitárias.

9.3. Realizar uma ampla campanha na zona de amortecimento e nos corredores ecológicos, 
abordando sua importância, os usos permitidos, as normas, licenciamentos e limitações junto 
aos proprietários, associações de produtores e afins, Prefeituras e Câmaras Municipais, dentre 
outros.

 Deverão ser amplamente divulgados os limites da zona de amortecimento 
estabelecidos neste plano de manejo;

 As campanhas educativas e de esclarecimento deverão ocorrer de forma 
sistemática, com o objetivo de reduzir significativamente os impactos humanos 
sobre o PNCV e faixa de entorno e de permitir o engajamento dos atores locais no 
processo de conservação;

 As campanhas devem ser executadas em conjunto com a Coordenação de 
Educação Ambiental, e, preferencialmente, com o auxílio de profissionais de 
comunicação e de educadores com conhecimento em questões ambientais; 

 Esta campanha deverá ser realizada utilizando-se de diversos recursos, tais como: 
reuniões, visitas às propriedades, visitas aos órgãos, distribuição de folhetos 
explicativos, inserção em programas de rádio locais, dentre outros.

9.4. Criar temas e definir o cronograma das campanhas e dos eventos. 

 É preciso interligar as questões acerca da sustentabilidade econômica e ambiental 
ao contexto legal e às alternativas econômicas viáveis nesta região;

 Dentre os possíveis temas legais citam-se:

i) a importância da existência do PNCV, das demais UC e áreas protegidas da 
região, das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente na salvaguarda 
do Cerrado; 

ii) a Lei 9.985/2000 (Lei do SNUC); 

iii) a Lei 4.771/1967 (Código Florestal); 

iv) a Lei 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais); 
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iv) a Lei 5.197/1967 (Lei de Proteção à Fauna Silvestre); 

v) os animais e plantas raros e ameaçados de extinção; 

vi) animais peçonhentos e vetores biológicos; 

vii) controle de atividades degradantes da natureza.

 Deverão ser distribuídos exemplares das referidas Leis nas Prefeituras Municipais, 
órgãos oficiais, sindicatos, associações, dentre outros;

 Dentre os temas a serem abordados em uma perspectiva socioeconômica citam-se: 
i) melhores práticas na produção agropecuária, com atenção ao plantio agrícola e à 
criação de animais (manejo do solo, racionalização do uso água, permacultura, 
queimas prescritas, entre outros); 

ii) usos alternativos do Cerrado e a produção extrativista racional de produtos como 
pequi, buriti, favela, cajuzinho, entre outros.; 

iii) técnicas de higiene sanitária; 

iv) agregação de valor do produto econômico por meio da criação de agroindústrias, 
beneficiamento, artesanato, entre outros;

v) técnicas de embalagem e venda para distintos públicos; 

vi) organização e participação dos pequenos produtores em eventos de venda; vii) 
estabelecimento de hortas comunitárias de produtos orgânicos e viveiros de mudas 
nativas; viii) características e vantagens na formação de Ecovilas; dentre outros 
tópicos.

 As campanhas podem ser desenvolvidas de forma escrita (distribuição de cartilhas), 
oral (inserção em programas de rádio); e interativa (promoção de palestras, 
seminários, encontros, oficinas e cursos);

9.5. Reforçar periodicamente trabalhos específicos de conscientização das comunidades, 
enfocando as implicações negativas que motivam a condenação das práticas potencialmente 
degradantes.

 Algumas das ênfases a serem trabalhadas são: i) as conseqüências do 
desmatamento para implantação de roças e pastos; ii) os impactos da retirada de 
madeira para cercas e lenha; iii) os riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos e 
fertilizantes; iv) os riscos da poluição urbana e da má destinação do lixo para a 
saúde humana; v) as possíveis implicações da criação de animais domésticos 
soltos, principalmente bovinos e eqüinos; vi) os efeitos da utilização de queimadas 
para renovação de pasto e limpeza do terreno; vii) os impactos da caça de animais 
silvestres e a violação do ninho de aves frente à perda de biodiversidade; viii) os 
impactos da extração de plantas sem o manejo adequado; ix) as implicações do 
cultivo de gêneros agrícolas em áreas de APP, dentre outros tópicos identificados 
em cada localidade;

 O enfoque nas implicações negativas de práticas condenáveis frente à conservação 
justifica-se pelo fato da simples proibição não se mostrar efetiva e conquistar a 
hostilidade das comunidades atingidas. Acredita-se que a compreensão dos 
motivos que levam às restrições impostas poderá conquistar o apoio e mudança de 
atitude de forma mais profunda e duradoura;
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 As campanhas devem prever a publicação de material educativo sobre os temas 
para distribuição. É recomendável que os materiais tenham diversos formatos e 
linguagens de acordo com os diferentes públicos envolvidos (políticos, donas de 
casa, agricultores, crianças, entre outros.) compondo um jogo interativo e visando a 
maior compreensão das informações por parte dos vários segmentos da sociedade;

 Deverá ser periodicamente analisada a evolução da percepção ambiental nas 
diferentes classes sociais e propostas medidas de aperfeiçoamento das estratégias 
do Projeto Comunidade Parceira.

9.6. Envolver os moradores da região no processo de proteção da Chapada dos Veadeiros por 
meio do incentivo a atitudes práticas como: 

i) a formação de brigadas voluntárias de prevenção e combate aos incêndios e 
observadores comunitários; 

ii) a boa conduta em relação à fauna, flora e demais recursos naturais; 

iii) as denúncias de irregularidades e infrações; 

iv) o confinamento de seus animais nos limites de suas propriedades dentre outros. 

Programa Temático: Operacionalização

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E RH

1. Estabelecer a estrutura de pessoal e logística necessária ao desempenho das ações no 
PNCV.

1.1. Completar a estrutura administrativa do PNCV compondo seu quadro de funcionários de 
acordo com a demanda de trabalho.

 Conforme a tabela 4.15 e o organograma (figura 4.1), dispostos a seguir, e as 
necessidades de cada setor, o número desejável de funcionários para o adequado 
funcionamento do PNCV corresponde a 22, sendo:

 01 para a chefia do PNCV, com atribuições de: 

i) representar o PNCV - ICMBio nas atividades inerentes a UC; 

ii) planejar, ordenar, providenciar, auxiliar e monitorar, em conjunto com as 
respectivas coordenações, a execução das ações demandadas pela UC; 

iii) articular a captação de recursos para desenvolvimento das atividades 
necessárias; 

iv) manejar os recursos orçamentários; 

v) presidir reuniões do conselho consultivo.
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 06 para a coordenação de proteção e manejo, sendo 1 coordenador e 5 agentes 
de fiscalização, com atribuições de: 

i) garantir o cumprimento da legislação ambiental, providenciando o 
enquadramento legal dos infratores e todos os encaminhamentos necessários; 

ii) realizar atividades de fiscalização e vistorias internas e na zona de 
amortecimento e atendimento a denúncias;

iii) coibir ações que comprometam os recursos naturais e culturais do Parque
com postura amistosa e educativa, sempre que possível; 

iv) manejar os recursos bióticos e abióticos conforme recomendações científicas; 

v) elaborar e executar projetos de proteção e manejo do Parque; 

vi) integrar a coordenação de prevenção e combate aos incêndios.

 02 para a coordenação de pesquisa e monitoramento, sendo 1 coordenador e 1 
assistente com atribuições de: 

i) divulgar as linhas de pesquisa e monitoramento prioritários, facilidades e o 
apoio logístico oferecidos pelo Parque aos centros de pesquisa e instituições de 
ensino superior potencialmente parceiros; 

ii) divulgar resultados de pesquisas relevantes concluídas no Parque; 

iii) buscar técnicos, pesquisadores e voluntários para incrementar o 
conhecimento científico sobre aspectos diversos do Parque; 

iv) participar de equipes técnicas de elaboração de projetos de pesquisa para o 
Parque; 

v) analisar e emitir pareceres sobre projetos e propostas de atividades de 
pesquisa no Parque; 

vi) auxiliar pesquisadores nos trabalhos de campo no Parque; 

vii) realizar ações de monitoramento de indicadores relevantes diversos no 
Parque, tomando providências para mantê-los de acordo com os níveis 
aceitáveis estabelecidos; 

viii) manter atualizado o banco de dados e arquivos relativos às pesquisas e 
atividades de monitoramento existentes e em andamento no PNCV e entorno.

 06 para a coordenação administrativa, sendo 1 coordenador, 1 assistente, 4 
técnicos administrativos. Esta coordenação terá como atribuições: 

i) controlar os arquivos, documentos, pendências financeiras e disponibilidade de 
recursos da UC; 

ii) controlar o recebimento e encaminhamento de todas as correspondências; 

iii) analisar matérias e publicações que contenham informações sobre a UC; 

iv) elaborar e implementar ações de marketing, propaganda e divulgação, em 
conjunto com as respectivas coordenações; 

v) controlar as escalas de folgas dos servidores e prestadores de serviço, em 
conjunto com as respectivas coordenações; 
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vi) administrar os materiais permanentes e de consumo da UC; 

vii) dar apoio à manutenção e controle do patrimônio físico, incluindo uso e 
ocupação dos alojamentos e postos avançados, garantindo sua otimização.

 03 para a coordenação de uso público, sendo 1 coordenador e 2 assistentes, 
com atribuições de: 

i) monitorar as atividades de visitação nos limites do Parque; 

ii) garantir que seja respeitada a capacidade de suporte e de segurança 
estabelecidas para cada setor de visitação; 

iii) monitorar, em conjunto com a coordenação de proteção e manejo, os 
impactos da visitação e propor ações de prevenção e recuperação destes; 

iv) monitorar a arrecadação com a venda de ingressos e efetuar controle de 
visitantes pagantes;

v) implementar, em conjunto com a coordenação de educação ambiental, 
medidas que otimizem o aspecto de sensibilização ambiental e de incremento da 
experiência da visitação; 

vi) participar de equipes técnicas de elaboração de projetos relacionados ao uso
público para o Parque; 

vii) analisar e emitir pareceres sobre projetos e propostas de atividades de uso 
público no Parque.

 03 para a coordenação de educação ambiental, sendo 1 coordenador e 2 
assistentes, com atribuições de: 

i) desenvolver ações de educação ambiental junto aos visitantes, às 
comunidades e em parceria com as coordenações de uso público e proteção e 
manejo, atendendo às suas demandas; 

ii) participar de equipes técnicas de elaboração e análise de projetos de 
educação ambiental para o PNCV e zona de amortecimento.
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Tabela 4. 15 - Distribuição de servidores por setor, vínculo institucional e escolaridade.

Setor Cargo/Função
Número

ns nm st TOTAL

Chefia do PNCV Analista Ambiental 01 - - 01

Coordenação de Proteção e 
Manejo

Analista ambiental 01 - -
06

Monitor ambiental - 05 -

Coordenação de Pesquisa e 
Monitoramento

Analista ambiental 01 - -
02

Técnico de apoio à pesquisa 01 - -

Coordenação Administrativa

Analista ambiental 01 - -

06Técnico Administrativo - - 04

Assistente - 01 -

Coordenação de Uso Público
Analista ambiental 01 - -

03
Monitor Ambiental - 02 -

Coordenação de Educação 
Ambiental

Analista ambiental 01 - -
03

Monitor ambiental - 02 -

TOTAL 06 09 06 21

*ns = nível superior;  **nm = nível médio;  ***st = serviços terceirizados ou externos
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Figura 4.1. Organograma do PNCV
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 O Conselho Consultivo deverá contar com a participação de representantes das 
Prefeituras e Conselhos Municipais da região de entorno do Parque e organizações 
civis locais ou de atuação local afins à temática ambiental, conforme regimentos 
internos específicos; 

 O Conselho Consultivo do PNCV poderá atuar juntamente com os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente e Turismo, por meio de câmaras técnicas de proteção 
e turismo, respectivamente;

 Conforme previsto no Programa de Proteção e Manejo, durante seis meses do ano, 
a começar pelo período que precede a época de seca, será formada a 
Coordenação de Prevenção e Combate aos Incêndios, diretamente ligada à 
coordenação de proteção e manejo do PNCV, e estabelecidas as às Brigadas 
Voluntárias de Incêndios do entorno do PNCV.

1.1. Contratar, anualmente, serviços temporários para atender a demanda de prevenção e 
combate aos incêndios.

 A equipe de combate aos incêndios do PNCV deverá ser constituída de pelo menos 
21 brigadistas, regidos por contrato temporário, pelo chefe da unidade, pelo 
coordenador de proteção e manejo, pelo quadro de funcionários regulares do PNCV 
(ligados à proteção e manejo) e por um motorista contratado;

 Deverá ser designado dentre esta equipe, por meio de ordem de serviço, um 
coordenador de prevenção e combate aos incêndios, preferencialmente, um 
analista ambiental;

 A formação da equipe e contratação da brigada de incêndios do PNCV deverá 
ocorrer até o mês de junho, propiciando a disponibilidade integral dos mesmos nos 
períodos mais críticos (agosto e setembro), uma vez que até então seriam 
realizadas as atividades de pré-supressão;

 Suas atribuições serão a atuação inicial em focos de incêndios que por ventura 
ocorram em toda face norte do PNCV, assim como a imediata comunicação ao 
plantão permanente central para envio da brigada de incêndio do PNCV.

1.2. Estabelecer critérios para a contratação dos funcionários e prestadores de serviços, 
buscando perfis adequados para os cargos necessários.

 É recomendável que os funcionários e prestadores de serviços sejam pessoas do 
próprio município ou região, visando evitar atuações descontínuas;

 Os brigadistas contratados deverão residir em áreas mais próximas quanto for 
possível do PNCV, a fim de facilitar a logística de combate aos focos detectados.

1.3. Adequar as escalas de serviços, inclusive para ocasiões de funcionamento do PNCV em 
finais de semana, feriados, férias escolares, festas tradicionais e datas especiais.

 As escalas deverão ser adequadas para os funcionários a serviço do Parque, sob a 
coordenação do Chefe da Unidade e Coordenadores, conforme as demandas de 
serviço (riscos de incêndios, períodos mais propícios para caça, necessidades 
diversas de intensificação das rondas, questões de segurança, picos do fluxo de 
visitação, acompanhamento de pesquisadores e jornalistas, entre outros). 

1.4. Implantar Programa de Estágios e Voluntariado.

 O serviço de voluntários, assim como, sua aceitação e permanência no PNCV serão 
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regidas pela Portaria MMA nº 19 de 21 de janeiro de 2005;

 Para candidatura aos estágios, remunerados ou não, deverá haver a formalização 
de um convênio entre a instituição de ensino a que o candidato pertença e o 
ICMBio, além do aceite da proposta de trabalho e/ou projeto de pesquisa, que 
deverá incluir objetivos, metodologia e o período solicitado para o estágio;

 A aceitação de estagiários das instituições conveniadas será feita após uma 
entrevista seletiva com a chefia do Parque ou outro coordenador por ela designado;

 Os estagiários e voluntários poderão desenvolver atividades de atendimento aos 
visitantes, educação ambiental, manejo orientado, primeiros socorros, busca, 
salvamento e combate aos incêndios, desde que sua capacidade técnica assim os 
permita.

1.5. Desenvolver e implantar um sistema de acompanhamento do desempenho dos servidores, 
técnicos, estagiários e voluntários visando à evolução e produção qualitativa das equipes.

 É recomendável que este sistema conte com programas de incentivo, quando for o 
caso. 

1.6. Manter um fluxo constante de informações entre as pessoas envolvidas com o 
funcionamento e implementação do Parque.

 Deverão ser realizadas reuniões mensais com todos os prestadores de serviço, 
servidores, coordenadores, para tratar de assuntos de interesse do PNCV, assim 
como trocar informações entre as diversas Coordenações;

 Todas as pessoas que estejam envolvidas com o funcionamento e implementação 
do PNCV, assim como comunidades locais interessadas, deverão ser atualizadas 
freqüentemente sobre as atividades desenvolvidas no PNCV e demais assuntos 
recorrentes, visando à boa comunicação e o maior envolvimento em seu 
desenvolvimento;

 Os instrumentos para promover a comunicação efetiva deverão ser definidos pelo 
chefe do PNCV e coordenadores. Algumas possibilidades são o uso de painéis, 
quadros de avisos, elaboração de boletins informativos internos, reuniões 
periódicas, atividades sociais e eventos de recreação, conforme indicações do 
Programa de Integração Externa;

 Além disso, poderão ser realizados seminários internos que contemplem 
determinados assuntos de interesse da administração do PNCV e do funcionamento 
do Parque, tais como informações sobre legislação ambiental, portarias, 
funcionamento do ICMBio, pesquisas em curso, ações de manejo realizadas, entre 
outros.

2. Consolidar o regimento interno do PNCV.

 O regimento deverá ser atualizado considerando as normas estabelecidas neste 
plano de manejo, tais como: 

i) horário de funcionamento; 

ii) funções e atribuições do quadro de pessoal; 

iii) normas de pesquisa e manejo; 

iv) normas de ocupação e uso das instalações e equipamentos, entre outras, bem 
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como as normas gerais contidas neste PM. 

 Este regimento entrará em vigor na data de sua publicação por portaria do 
Presidente do ICMBio , após aprovação pela Diretoria de Proteção Integral – DIPI .

3. Elaborar e implantar um banco de dados para sistematizar o registro e acompanhamento 
dos estudos, pesquisas e ações de monitoramento e rotina desenvolvidos no PNCV. 

3.1. contratar um profissional para criar um sistema de informações que atenda as demandas 
específicas do Parque.

 O profissional especializado deverá ser responsável por indicar qual a melhor forma 
para ser implementado o banco de dados, além de ser responsável pela 
capacitação do Coordenador de Administração e seus assistentes para o 
gerenciamento do mesmo;

 Todas as coordenações, pesquisadores, técnicos e monitores que estiverem 
desenvolvendo trabalhos no PNCV e região de interesse, deverão fornecer os 
resultados e produtos finais detalhados para serem incluídos no banco de dados. 
Para tanto, deverão assinar um termo de compromisso como requisito para o início 
dos trabalhos;

 Os relatórios de rotina das ações desenvolvidas e atividades implementadas dentro 
de cada Coordenação deverão ser sistematizados e analisados anualmente;

 Os dados de todas as pesquisas e atividades de monitoramento realizados deverão, 
igualmente, ser sistematizados e analisados anualmente e, a cada período de 5 
anos de vigência do PNCV, os resultados deverão ser avaliados visando gerar 
estratégias para o aperfeiçoamento dos processos e procedimentos.

4. Integrar o PNCV à rede de informática do ICMBio.

 O sistema de informática do PNCV deverá ser constantemente atualizado;

 Recomenda-se a manutenção da página do Parque no sitio do ICMBio na internet.

5. Elaborar e confeccionar materiais diversos para o PNCV: material cartográfico para apoio às 
atividades, fichas de registro de atividades, material informativo sobre o Parque para 
divulgação, material para educação ambiental, quadros de avisos e normas para os postos 
avançados e alojamento, entre outros, de acordo com sugestões dos respectivos 
Programas Temáticos.

CAPACITAÇÃO

6. Treinar os funcionários, voluntários e prestadores de serviços para desenvolverem as 
atividades propostas.

 Deverá ser estabelecido um programa regular de treinamento e reciclagem dos 
servidores e funcionários terceirizados a serviço do PNCV;

 É recomendável que todos os funcionários recebam um treinamento em que 
constem informações como: 

i) Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC; 

ii) noções de legislação ambiental; 
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iii) noções de ecologia, fauna, flora, geografia, hidrologia e cultura local, além do 
papel do Parque na conservação da biodiversidade; 

iv) organograma e rotinas administrativas do PNVC; 

v) regimento interno do PNCV; 

vi) orientação ao público e comunicação interpessoal; 

vii) ética e princípios de conduta; 

viii) modelos de documentos de geração de informações e relatórios de atividades; 

ix) procedimentos de rotina dentro de cada área de atuação.

 Além do curso de formação de agentes de fiscalização, a ser realizado pela 
coordenação geral de Proteção do ICMBio com o apoio da  CGFIS/ DIPRO/ IBAMA, 
a equipe da coordenação de proteção e manejo deverá receber periodicamente 
capacitação  em temas como: 

i) legislação ambiental, especialmente Leis 9.985/00, 9.605/98, 4.771/65 e decretos 
regulamentadores; 

ii) identificação de espécies ameaçadas existentes no PNCV; 

iii) orientação e leitura de mapas; 

iv) operação de equipamentos de comunicação e de localização; 

v) técnicas de prevenção e combate aos incêndios (anualmente ministrado pelo 
PREVFOGO); 

vi) dinâmica do solo, erosões, assoreamentos e medidas mitigadoras; 

vii) planejamento e manejo de trilhas; 

viii) técnicas de segurança nas ações de fiscalização ; 

ix) primeiros socorros, ofidismo e segurança preventiva; 

x) excursionismo de mínimo Impacto; 

xi) sobrevivência na selva; 

xii) salvamento e resgate - incluindo resgate aquático, transporte e imobilização de 
vítimas; 

xiii) manuseio e manutenção de equipamentos; 

xiv) mecânica básica de veículos.

 A equipe da coordenação administrativa deverá receber capacitação em temas 
como: 

i) noções de arquivologia e secretariado executivo; 

ii) controles administrativos internos; 

iii) análise, planejamento e gestão financeira; 

iv) plano de negócios; 

v) noções de mercadologia (pesquisa, segmentação, produto, marketing, 
publicidade); 

vi) identificação de oportunidades; 
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vii) responsabilidade social; 

viii) legislação trabalhista e gestão de pessoal (organização, recrutamento e 
seleção, contratação e registro, treinamento e desenvolvimento, avaliação de 
desempenho); dentre outros conforme as demandas apresentadas.

 A equipe da coordenação de uso público deverá receber capacitação em temas 
como: 

i) princípios do turismo responsável; 

ii) métodos e conceitos de condução e guiagem; 

iii) excursionismo de mínimo impacto; 

iv) técnicas de educação e interpretação ambiental; 

v) técnicas de atendimento ao público; 

vi) orientação e leitura de mapas; 

vii) primeiros socorros, ofidismo e segurança preventiva; 

viii) salvamento e resgate - incluindo resgate aquático, transporte e imobilização de 
vítimas; dentre outros conforme as demandas apresentadas.

 A equipe da coordenação de educação ambiental deverá receber capacitação em 
temas como: 

i) métodos de educação e interpretação da natureza; 

ii) métodos lúdico-educativos e arte-educação; 

iii) técnicas de mobilização comunitária; 

iv) organização e produção de eventos; 

v) Parâmetros Curriculares Nacionais – Temas Transversais; 

vi) noções de alternativas de desenvolvimento econômico (agroecologia, 
agrosilvipastoreio, extrativismo vegetal sustentável, culinária e valor nutricional de 
produtos do cerrado, ecoturismo, artesanato, entre outros.); 

vii) métodos e conceitos de condução e guiagem; 

viii) primeiros socorros, ofidismo e segurança preventiva; dentre outros conforme as 
demandas apresentadas.

 A equipe da coordenação de prevenção e combate aos incêndios deverá, 
obrigatoriamente, se submeter ao Programa de Treinamento do Centro Nacional de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais – PREVFOGO/ IBAMA. Deverão se 
realizar, ainda, rotineiramente exercícios de mobilização, visando orientar as 
equipes a: 

i) reduzir o tempo de reconhecimento do incêndio; 

ii) agilizar o combate inicial; 

iii) aplicar as técnicas indicadas; 

iv) utilizar corretamente equipamentos e ampliar o reconhecimento prático dos 
acessos e pontos de abastecimento de água, por meio de consultas aos mapas 
previamente elaborados; 
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v) lidar com as dificuldades inerentes ao combate aos incêndios no PNCV. 

 É ideal que todos os funcionários tenham oportunidade de participar de cursos afins 
às suas áreas de atuação, sejam na Unidade, no município ou em outras 
localidades. 

INFRA-ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS

7. Dotar o PNCV de estrutura física adequada, equipamentos e materiais permanentes.

 Deverá ser priorizado, sempre que possível, o uso de tecnologias de baixo impacto 
e de redução do custo efetivo na aquisição dos materiais, instalação, funcionamento 
e manutenção das estruturas;

 Sugere-se que se priorize, sempre que possível e exeqüível, o uso de sistema de 
energia solar em toda a infra-estrutura a ser implantada;

 Para toda infra-estrutura a ser implantada deverá ser previsto um sistema de 
esgotamento sanitário que não comprometa o meio ambiente, em especial, as 
águas subterrâneas e superficiais;

 Para todas as infra-estruturas e acessos a serem implantados são necessários
projetos específicos discriminando as dimensões e materiais adequados, assim 
como projetos arquitetônicos;

 Os projetos devem desenvolver, também, propostas de paisagismo.

7.1. Adequar à infra-estrutura destinada à proteção, conforme indicações das respectivas áreas 
estratégicas internas contempladas.

 Os postos avançados de fiscalização da Torre I (próximo à Mata Funda), da Baleia, 
do Mulungu e do Pouso Alto deverão sofrer reformas e obras necessárias ao seu 
pleno funcionamento. Todas essas estruturas necessitam de instalações elétricas 
(transformadores, fiação, disjuntores), de instalações hidráulicas (canos, curvas, 
conexões, luvas, bombas d´água) e pequenos reparos (pintura, troca de telhas, 
entre outros).

 Deverá ser construído o posto avançado de fiscalização do Cruzeiro e Catingueiro.

7.2. Instalar os equipamentos de apoio necessários aos setores de visitação.

 Deverão ser instalados quiosques rústicos nos setores de visitação do Rio Preto, 
trilha suspensa e vias de canionismo no Setor de Visitação do Rio Preto; além de 
guarda-corpos, escadas rústicas e corrimões, conforme necessidades apresentadas 
em cada setor, detalhadas nas respectivas áreas estratégicas internas e em 
estudos específicos que deverão ser elaborados.

7.3. Controlar e recuperar os trechos erodidos das estradas administrativas e trilhas.

 As estradas administrativas relacionadas no Programa de Proteção e Manejo 
necessitam de terraplanagem e manutenção. 

 Estas ações de manutenção deverão ser executadas anualmente, em época
anterior a contratação da brigada de incêndio, ou seja, no início dos meses de junho 
de cada ano, e sempre que for constatada a necessidade de uma ação 
emergencial.
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 As trilhas destinadas ao uso público, proteção e fiscalização deverão, igualmente, 
receber manutenção e ter indicadores de impacto de fácil mensuração 
estabelecidos e medidos regularmente.

 Como medidas gerais de correção e prevenção, sugere se o estabelecimento de 
redes de drenagem, com a criação de pequenos poços laterais aos acessos e o 
estabelecimento de barreiras físicas capazes de reduzir a velocidade da água sobre 
o solo.

 A estrada administrativa II (Centro de Visitantes - rio Preto) necessita de maiores 
intervenções, tendo em vista seu estado de conservação, seu relevo irregular e, 
principalmente, a sua importância para o combate de incêndios, transporte 
motorizado e resgate no Setor de Visitação do Rio Preto. Tais operações são 
detalhadas nas ações da respectiva Área Estratégica Interna.

7.4. Implantar as trilhas aos novos atrativos e Setores de Visitação.

 De acordo com indicações das Áreas Estratégicas Internas, poderão ser 
implementados os atrativos Carrossel e mirante do Carrossel, no Setor de Visitação 
do Rio Preto;

 A abertura de trilhas deverá ocorrer em locais com solos estáveis, 
preferencialmente não alagados. Quando alagados, recomenda-se a construção de 
pontes rústicas, passarelas suspensas ou similares;

 Deve-se eliminar a possibilidade de se traçar novas trilhas sobre os solos tipo HGa 
e hidromórficos ou gleizados e, preferencialmente, restringir o uso de trilhas sobre 
os solos tipo HCa somente aos períodos secos do ano;

 Deverão ser observados os equipamentos e procedimentos de segurança nas 
trilhas, tais como: implantação de escadas com sistema de segurança e com cordas 
de apoio e guarda-corpos nos mirantes e onde se fizer necessário;

 Todas as trilhas deverão ser instaladas privilegiando o sombreamento natural, as 
curvas de nível, os materiais e a mão-de-obra local;

 Recomenda-se a construção de trilhas na forma de zig-zag para áreas de maior 
declividade, em especial aquelas em que os declives são superiores a 20º, de modo 
a evitar a erosão e facilitar o processo de drenagem e de uso;

 Deverão ser adotadas medidas para reduzir a velocidade das águas pluviais a fim 
de diminuir sua capacidade de carrear o solo;

 A drenagem da trilha deverá ser feita por meio de canais laterais, em sentido 
perpendicular ou diagonal a trilha (tanto em curvas de nível, quanto em nível 
subterrâneo);

 Uma das soluções mais simples e eficazes recomendadas para a contenção de 
erosão é o emprego de troncos secos, tanto acima da margem superior de uma 
encosta na trilha, quanto abaixo, formando barreiras de contenção;

 Todas as trilhas deverão receber constante manutenção, visando a contenção de 
erosões, invasão de plantas de rápido crescimento e presença de animais que 
possam causar acidente como abelhas e marimbondos.

7.5. Cercar as divisas secas estratégicas do PNCV.

 Deverá ser dada prioridade para construção de cercas nos locais contíguos às 
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rodovias e estradas e nos locais onde se registre ocorrência freqüente de gado;

 As cercas devem ser de arame liso com quatro fios, situando-se o primeiro a 60 cm 
acima do solo;

 As parcelas de terra do PNCV já cercadas com arame farpado deverão, assim que 
possível, ter seus fios substituídos por arame liso.

7.6. Colocar e manter em bom estado placas informativas situando-as em pontos estratégicos 
nos limites e entradas do PNCV.

 As placas colocadas ao longo das divisas do PNCV, devem informar ao transeunte 
da natureza daquele território. Em alguns casos, esta sinalização, além da 
identificação sobre a unidade, poderá conter avisos de advertência, conforme 
sugestões de modelo de placa de aviso para unidade de conservação indicado no 
Guia do Chefe (IBAMA/GTZ, 2000);

 Essas placas deverão seguir as orientações do Guia do Chefe (IBAMA/GTZ,2000)
para as unidades de conservação, com ênfase nas áreas onde há provável 
ocorrência de entrada de infratores praticantes de atividades como caça, coleta de 
flores e garimpo;

 Outra ênfase a ser dada serão os novos pontos de acesso às atividades de uso 
público (setores de visitação) a serem implementadas, podendo indicar a natureza 
de seu acesso (para pedestres ou motoristas), seu horário de funcionamento, 
preços e condições de usos e visitas, entre outros, conforme se observa na 
figura 4.2.

Figura 4. 2 - Modelo de placa informativa para acessos dos setores de visitação. 
(IBAMA/GTZ, 2000)

 Em algumas placas pode-se agregar, ainda, um mapa-índice do Parque, com uma 
representação sintetizada das áreas que a compõem, enfatizando tratar-se de área 
aberta à visitação pública. O objetivo é orientar o usuário sobre sua real posição, 
informando-o sobre as cachoeiras, trilhas, pontos de interesse, e outras 



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 4 - Planejamento

445

informações que proporcionem uma idéia geral dos roteiros a escolher em sua 
visita, localizando-o no mapa com a informação "Você está aqui”. (figura 4.3).

Figura 4. 3 - Modelo de placa com mapa-índice de Unidade de Conservação. 
(IBAMA/GTZ, 2000)

 As placas não devem poluir visualmente o ambiente em que forem inseridas.

7.7. Adquirir equipamentos e materiais permanentes e de apoio destinados às atividades de 
visitação, salvamento, resgate, primeiros socorros, proteção, fiscalização e educação 
propostas, dentre eles: 

o Veículos automotores: 2 veículos 4x4, 3 motocicletas, 1 trator de lâmina;

o Equipamentos e materiais de apoio às atividades a serem desenvolvidas, como 
binóculos, GPS, rádios comunicadores, dentre outros;

o Kit básico de combate aos incêndios, com abafadores, enxadas, bombas costais, 
extintores de incêndio, dentre outros;

o Kits de primeiros socorros contendo água oxigenada, água sanitária, álcool, 
algodão, aspirina, bicarbonato, bolsa de água quente, bolsa de gelo, esparadrapo, 
gases esterilizadas, mercurocromo, pinças, seringas descartáveis para injeções, 
tiras para ataduras e tônico cardíaco;

oMateriais permanentes básicos e utensílios domésticos para cada um dos Postos 
Avançados de Fiscalização: Kit básico para mobiliário (1 refrigerador, 1 fogão, 1 
botijão de gás, 1 armário de cozinha, 2 beliches com colchão, 1 guarda-roupas, 1 
mesa, 4 cadeiras, 1 chuveiro, 1 armário de banheiro, 1 jogo de panelas, 1 jogo de 
pratos, 1 jogo de talheres e extintores de incêndio);

oUniformes e equipamentos da equipe de proteção e fiscalização, com calças e 
jaquetas resistentes, camisas identificando-os como funcionários do PNCV, botas, 
chapéus, luvas de couro, cantis, lanternas, canivetes, facões, dentre outros;

oUniformes da equipe de uso público e educação ambiental, com calças resistentes 
e camisas identificando-os como funcionários do PNCV, calçados apropriados para 
caminhadas, chapéus, cantis, lanternas, dentre outros;

o Painéis com imagens, nomes populares e nomes científicos das espécies de fauna 
ocorrentes na região (incluindo as raras e ameaçadas de extinção);
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oMateriais de divulgação do PNCV, como banners, vídeos, folders, mapas, 
cartazes, entre outros;

oMapas atualizados contendo as estradas que podem ser usadas no combate aos 
incêndios, os pontos de coleta de água, com os locais de depósito do material de 
combate, bem como informações das áreas de maior risco de incêndios e das 
regiões problemáticas (sujeitas à caça e extração vegetal e mineral).

 Deverão ser mantidos kits de combate aos incêndios em pontos estratégicos para 
um combate inicial mais efetivo;

 Na ocasião de compra dos equipamentos indicados, deverá ser dada preferência 
aos produtos mais resistentes e, principalmente os eletrônicos, que consumam 
menor quantidade de energia;

 A administração do PNCV deverá providenciar junto ao ICMBio anualmente a 
confecção dos uniformes para os funcionários;

 Será obrigatória a adoção de uniformes e equipamentos de segurança específicos 
para as atividades de proteção, fiscalização, uso público e educação ambiental, 
garantindo o conforto e a segurança dos funcionários;

 Será obrigatório o uso de botas e luvas de couro ou borracha pelos funcionários 
quando estiverem lidando com entulhos ou materiais estocados. Essas providências 
reduzem sensivelmente a quantidade de acidentes, inclusive com animais 
peçonhentos, uma vez que os locais mais atingidos são pés, parte inferior das 
pernas e as mãos.

8. Promover a manutenção de toda infra-estrutura e equipamentos do PNCV.

 Deverá ser desenvolvido um plano regular (cronograma) de manutenção de infra-
estrutura e equipamentos, visando o bom funcionamento dos mesmos e a 
prevenção de danos irreversíveis;

 A infra-estrutura física, os acessos e os equipamentos deverão receber reparos e 
serem mantidos de forma adequada sempre que assim o demandarem, visando 
prolongar sua vida útil e evitar gastos desnecessários;

 Priorizar a manutenção das infra-estruturas em condições mais precárias como é o 
caso do Centro de Visitantes do Setor Rio Preto;

 Construir novo centro de visitantes conforme indicações contidas na AEI Rio Preto;

 Todos os produtos que vierem acompanhados de manual deverão ter suas 
indicações de uso adotadas à risca pelos usuários, visando sua otimização e 
durabilidade;

 Os equipamentos deverão estar dispostos em depósito específico e mantidos 
sempre em perfeito estado de funcionamento.

9. Estabelecer normas e criar um Termo de Compromisso para o uso dos bens do PNCV, 
definindo responsabilidades para os servidores, pesquisadores, técnicos e demais pessoas que 
vierem a ocupar as instalações do Parque e manusear seus equipamentos.

 Os ocupantes das instalações e usuários dos equipamentos do PNCV devem zelar 
pelos mesmos, seguindo as instruções de uso; 

 No ato de ocupação das instalações e requisição de equipamentos será firmado um 
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acordo entre o usuário e a administração do PNCV, no qual devem constar todas as 
obrigações das partes e prazos;

 As normas de uso e convivência nas instalações do PNCV deverão ser afixadas nas 
respectivas áreas;

 A programação de ocupação dos alojamentos do PNCV será controlada pela 
coordenação de administração;

 A prioridade na ocupação do alojamento é das equipes relacionadas à prevenção e 
combate aos incêndios e à fiscalização, seguido pelas equipes de pesquisadores, 
estagiários e voluntários que estiverem desenvolvendo trabalhos considerados 
prioritários para o manejo do Parque;

 Os servidores do quadro permanente do ICMBio locados no PNCV terão prioridade 
na ocupação de suas residências funcionais dentro da Unidade, seguidos dos 
servidores terceirizados;

 Anualmente, será formada uma comissão nomeada pela Chefia, para vistoriar as 
residências funcionais e verificar a manutenção das mesmas.

10. Estabelecer um esquema adequado de coleta seletiva e de destinação dos resíduos 
produzidos no interior do PNCV.

 Todos os resíduos deverão ser retirados do Parque e receber tratamento adequado 
no município de Alto Paraíso;

 Incentivar permanentemente o uso racional dos materiais de consumo disponíveis 
no trabalho dos funcionários, como papel, fotocópia, telefone, água, energia, 
combustível e outros, visando a realização prática dos conceitos de sustentabilidade 
dos recursos;

COOPERAÇÃO

11. Estabelecer uma estratégia para arrecadação de recursos financeiros que garantam a 
implementação dos programas do Parque.

 Esta estratégia deverá prever a elaboração de projetos em regime de parcerias, de 
patrocínio e captação de recursos.

12. Firmar convênios com organizações governamentais e não governamentais, universidades, 
centros de pesquisa e instituições privadas, nacionais e internacionais, visando a realização de 
parcerias para o desenvolvimento das atividades de pesquisa, de implementação do Parque e 
de viabilização da captação de recursos.

11.1. Articular, junto à Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, apoio relativo ao 
emprego de maquinários que auxiliem na manutenção das Estradas Administrativas do PNCV. 

13. Formalizar parceria com as Prefeituras Municipais para apoio a gestão do PNCV.

 Deverá haver gestões junto à Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso de 
Goiás visando convênio com hospital local, especialmente em épocas de grande 
fluxo de visitação;

 Dever-se-á fazer gestões com as Prefeituras Municipais para instalação de Centros 
de Convivência Ambiental, nos municípios sob jurisdição do PNCV, 
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preferencialmente compartilhando espaço com os Centros de Visitantes Municipais;

 Dever-se-á fazer gestões junto às Prefeituras Municipais de Alto Paraíso de Goiás e 
Cavalcante para a disponibilização do carro pipa e de trator para o apoio no 
combate a incêndios.

14 Formalizar parceria com proprietários rurais para apoiar à gestão do PNCV.

 Deve ser dada ênfase aos proprietários de RPPN do entorno do PNCV, para apoio 
às atividades do Projeto “A Escola e o Parque” e para aturem como multiplicadores 
das melhores práticas sobre o meio ambiente junto aos seus vizinhos;

 Deverá ser dada continuidade às negociações para formação de brigadas 
voluntárias na zona de amortecimento do PNCV, especialmente nos municípios de 
Cavalcante e Colinas do Sul;

 Deverá haver um trabalho de mobilização comunitária visando conquistar parcerias 
em pontos estratégicos, especialmente nas regiões da Capela, Catingueiro e Serra 
do Ministro, que atuem como observadores comunitários, alertando a chefia do 
PNCV no caso de focos de incêndios ou quaisquer infrações que identifiquem.

15. Publicar editais para concessão de exploração comercial de serviços de atendimento ao 
visitante e de estruturas de apoio à visitação.

 É indicado que haja uma análise de viabilidade econômica prévia à publicação dos 
lotes de concessão;

 Poderão ser concedidos à iniciativa privada os serviços da lanchonete do CV do Rio 
Preto, a venda de artefatos e objetos afins aos objetivos de visitação, as estruturas 
de apoio à visitação, ligadas a esportes e contemplação (canionismo e observação 
de fauna), dentre outros.

TERCEIRIZAÇÃO

16. Abrir licitações públicas para terceirizações nas seguintes modalidades de serviços: 
arrecadação de ingressos, operação de atividades turísticas, alimentação, transporte, serviços 
de apoio à visitação e proteção patrimonial.

 A arrecadação de ingressos será feita nos setores de visitação apontados para 
implementação neste plano de manejo, sejam eles: i) Setor de Visitação do rio 
Preto; ii) Setor de Visitação do Catingueiro e iii) Setor de Visitação do Cruzeiro;

 As novas atividades turísticas a serem implantadas dependerão dos estudos de 
viabilidade econômica;

 Os serviços de alimentação a serem implantados é a lanchonete do Centro de 
Visitantes do rio Preto, quiosque ao final da subida dos saltos e nas estruturas a 
serem implantadas nas AEI do Catingueiro e do Cruzeiro;

 O serviço de transporte a ser implantado abarcará o percurso do Centro de 
Visitantes do rio Preto até um trecho das Corredeiras, passando pela estrada 
administrativa II (Centro de Visitantes – Rio Preto), a ser pavimentada. Sugere-se o 
uso de meio de transporte vazado e de baixo ruído que realize o percurso a cada 
hora, de modo que o visitante possa aproveitar o trajeto como passeio;

 O serviço de apoio ao turismo a ser implantado é a loja de conveniências do Centro 
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de Visitantes do rio Preto;

 Antes do início de qualquer iniciativa de terceirização deve-se observar a 
obrigatoriedade de elaboração de Estudo de Viabilidade Econômica;

 Quando o contrato de terceirização incluir obras a serem executadas, torna-se 
necessária a verificação do projeto arquitetônico visando que este obedeça às 
diretrizes estabelecidas pelo ICMBio para edificações em Unidades de Conservação 
Federais;

 Todo processo de terceirização deve ter início com a elaboração, pela área técnica 
da Unidade, de um Programa de Necessidades que contenha, no mínimo: 

i) a caracterização do objeto a ser terceirizado; 

ii) no caso das obras, identificação dos espaços necessários, área a ser construída, 
tipo de material; 

iii) regras e princípios de manutenção e operacionalização, discriminando horário de 
abastecimento, manutenção da infra-estrutura, limpeza e atendimento dos 
fornecedores; 

iv) estabelecimento de uso de mecanismos dentro de princípios sustentáveis e 
práticos, tais como captação de água, energia solar, eólica, destino de dejetos 
sólidos e líquidos etc; 

v) necessidade de se prever formas de acesso, estacionamento, requisitos de 
segurança, sanitários e acesso a portadores de necessidades especiais, quando 
couber;

vi) prazo de terceirização compatível com o retorno econômico. 

 O Termo de Referência para contratação deverá conter, no mínimo, os seguintes 
tópicos:

i) descrição dos serviços/atividades desejados; 

ii) justificativa pela qual os serviços/atividades deve ser contratados; 

iii) objetivo que se pretende alcançar com a execução dos serviços/atividades; 

vi) abrangência, ou seja, os limites geográficos, área de conhecimento, detalhes e 
profundidade com que devem ser desenvolvidos os serviços ou atividades; 

v) descrição dos resultados que devem ser obtidos através dos serviços ou 
atividades contratados; 

vi) discriminação das atividades, produtos ou serviços a serem desenvolvido; 

vii) descrição detalhada dos produtos ou serviços a serem desenvolvidos; 

viii) prazo estimado para a prestação dos serviços ou atividades; 

ix) custo estimado da licitação, valor estimado de pagamento ao IBAMA, forma de 
contratação e forma de pagamento; 

x) qualificação mínima requerida para a execução dos serviços/atividades; 

xi) estratégia de ação, caso exista; 

xii) supervisão e fiscalização dos trabalhos; 

xiii) elementos disponíveis para a realização do trabalho.
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4.7.1.2 Ações Gerenciais Gerais Externas

 Programa Temático: Integração Externa

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

1. Realizar vistorias em propriedades localizadas na região de influência do PNCV, 
especialmente as limítrofes, para orientar que as atividades desenvolvidas sejam compatíveis 
com os objetivos do PNCV

 Este trabalho deverá contar com o apoio de dados obtidos junto à Coordenação de 
Pesquisa e Monitoramento;

 A chefia do PNCV deverá atuar em parceria com técnicos de outros órgãos 
competentes (AGMA e Polícia Florestal, por exemplo) e a fiscalização do IBAMA;

 Os empreendimentos que não estiverem licenciados ou que estiverem operando 
sem as devidas licenças ambientais deverão ser notificados e autuados, de acordo 
com a Lei 9.605/98 e Decreto 6.514/08 ou legislação pertinente;

 A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 
orientação. 

1.1. Gerar um banco de dados e georreferenciar as informações obtidas.

2. Promover a proteção nas propriedades e posses situadas na região de entorno (faixa de 10 
km) e corredores ecológicos.

2.1. Averiguar a averbação de reservas legais e a conservação das APP, principalmente em 
áreas contíguas ao PNCV.

 Preferencialmente as reservas devem ser alocadas em áreas de maior interesse 
para a conservação do Parque;

 As propriedades que não possuírem áreas naturais para constituição de reserva 
legal deverão ter definidas as porções de terra para recomposição, dando 
preferência às porções contíguas ao Parque ou aos corredores que este formar;

 As APP degradadas deverão ser recuperadas pelo proprietário.

2.2. Estabelecer um cronograma de ações junto aos proprietários das fazendas que se 
encontram em situação irregular.

 Esta atividade deverá ser feita com o Ministério Público, as prefeituras municipais e 
organizações afins.

2.3. Incentivar o estabelecimento de medidas de recomposição de áreas degradadas e a 
elaboração de programas de recuperação de áreas degradadas, especialmente no entorno 
imediato do PNCV.

2.4. Solicitar autorizações e, sempre que possível, realizar a supervisão das queimadas 
controladas.

 Os proprietários deverão ser orientados quanto à preparação adequada do terreno 
antes da época de queimadas (fazendo aceiros ou corta-fogo e eliminando o 
material combustível, como gramíneas, herbáceas e restos de cultura vegetal). 
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 Deve-se estimular a queima comunitária, ou seja, a cooperação entre proprietários 
para a realização conjunta da queimada prescrita, tornando a atividade mais segura 
e com menores riscos de perda do controle.

 Deverá ser estimulado o controle da queima de grandes áreas (acima de 10 
hectares) e ao mesmo tempo, evitar a perda do controle e a proliferação do fogo. 

2.5. Incentivar a criação de viveiros locais de mudas nativas para reflorestamento nos 
municípios situados na área de influência do Parque.

2.6. Articular junto aos criadores de gado limítrofes ao PNCV a adoção de procedimentos de 
baixo impacto no manejo das pastagens e o confinamento de seus animais às respectivas 
propriedades. 

 Os principais acordos a serem estabelecidos relacionam-se ao uso das queimadas 
controladas, ao plantio de espécies exóticas e ao livre pastoreio próximo aos limites 
do PNCV.

2.7. Estabelecer um programa de prevenção e recuperação da degradação do solo (por 
exemplo, voçorocas, provocadas por estradas, aceiros ou por plantios mal conduzidos), 
especialmente em locais que possam gerar impacto ambiental para o Parque. 

 Deverá ser dada especial atenção às trilhas, estradas, aceiros e áreas de encosta.

2.8. Articular junto aos fazendeiros, sindicatos rurais e patronais, associações afins e 
Secretarias Municipais de Agricultura a implantação de programas de uso adequado de 
agrotóxicos e destinação correta de embalagens, conforme estabelece a legislação em vigor 
(Lei No 7.802 de 11/07/1989 – Agrotóxicos; Lei No 9.974 de 06/06/2000 - Destinação Final de 
Embalagens; e Decreto No 4.074 de 04/01/2002, que regulamenta ambas as Leis).

2.9. Proibir o cultivo e plantio de espécies, variedades ou qualquer material geneticamente 
modificado na zona de amortecimento e corredores ecológicos até que estudos realizados em 
outras áreas indiquem que não há quaisquer riscos para a biodiversidade do PNCV.

2.10. Promover programas e campanhas de conscientização sobre a Zona de Amortecimento e 
os corredores ecológicos propostos (usos permitidos, normas, licenciamentos, limitações etc.), 
além de temas ligados às práticas ecologicamente sustentáveis, conforme indicações do 
Programa Temático de Conscientização Ambiental.

 Deverão ser previstas campanhas específicas voltadas aos proprietários, sindicatos, 
às associações, Prefeituras e Câmaras Municipais, dentre outros.

2.11. Incentivar a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN na área de 
influência do PNCV. 

 Deverão ser consideradas especialmente: 

i) áreas contíguas ao PNCV ou aos corredores ecológicos que este formar; 

ii) áreas prioritárias para a conexão entre remanescentes que garantam movimento 
de fluxo gênico entre populações no PNCV; 

iii) áreas externas que sirvam potencialmente para dessedentação, reprodução ou 
sobrevivência da fauna; 
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iv) áreas ou propriedades de potenciais parceiros para a incorporação em programas 
de conservação ambiental.

3. Estabelecer comunicação mais freqüente e eficaz entre o PNCV e os moradores da região da 
Chapada dos Veadeiros, buscando a integração, a troca de informações e o apoio mútuo. 

 A familiarização da população com a política e os princípios que envolvem uma 
unidade de conservação deverá ocorrer de forma incisiva e abordando temas de 
interesse comum, em consonância com as indicações do Programa Temático de 
Conscientização Ambiental apresentado a seguir:

 Os integrantes do Conselho Consultivo deverão ser instruídos a transmitir as 
informações vindas do Parque por meio de argumentações e motivações retiradas 
da realidade das comunidades e apresentadas da forma mais compreensível 
possível. Da mesma forma deverão estar preparados para representar de forma 
imparcial, os interesses e anseios das comunidades que representam frente ao 
Parque;

 Um dos instrumentos para a efetivação da comunicação com a administração do 
Parque será o serviço de telefonia a ser implementado na Sede do Rio Preto, 
visando o estabelecimento de um contato direto com pessoas que queiram auxiliar 
na proteção, relatando fatos sobre agressões ao meio ambiente e ao patrimônio da 
unidade de conservação, e obter esclarecimentos;

 Haverá, ainda, visitas periódicas por parte dos agentes de fiscalização da unidade, 
especialmente nas comunidades do entorno imediato do PNCV. Estas visitas 
incluirão atividades de vistoria e ações de esclarecimento e aproximação com os 
moradores da Zona de Amortecimento;

 No seu relacionamento com as comunidades vizinhas a administração do Parque 
buscará orientar-se por padrões baseados na Agenda 21 Nacional, no Programa de 
Melhores Práticas do Funbio / MMA e nos princípios elaborados pelo UNEP 
(Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) para o turismo sustentável.

4. Implementar ações de educação e sensibilização quanto à importância do PNCV, em 
consonância com o Programa Temático de Conscientização Ambiental.

 O trabalho poderá ter início com a abordagem de assuntos cotidianos dos 
participantes, a exemplo dos ambientes da casa, da rua, da aglomeração humana e 
social. Neste sentido, recorrer às impressões concretas do dia a dia das 
comunidades poderá constituir uma boa estratégia para a compreensão moral e 
emocional do ambiente ecológico;

 Como exercício, sugere-se observar com os grupos, seus próprios ambientes 
ecológicos para facilitar a criação de uma concepção comum para atividades de 
planejamento e de definição de diretrizes e, então, entender as implicações de um 
Plano de Manejo, de uma unidade de conservação e, por fim, do PNCV;

 Sugere-se a capacitação de agentes multiplicadores entre os monitores ambientais e
pessoas das próprias comunidades para realização desses trabalhos.

5. Celebrar parcerias junto às Prefeituras Municipais e demais organizações da sociedade civil 
para realização de atividades conjuntas ao PNCV.
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5.1. Atuar junto aos Conselhos de Meio Ambiente, Comitês de Bacias Hidrográficas e demais 
articulações, de forma a estabelecer vínculos e trocas de informações com as várias instâncias 
de planejamento local e regional.

5.2. Organizar eventos em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente e à cultura.

 Os eventos deverão ocorrer especialmente na Sede do Rio Preto e nos Centros de 
Convivência Ambiental nos municípios;

 Estes eventos deverão ser destinados aos visitantes, funcionários e comunidades 
em geral;

 Atividades como apresentações teatrais, musicais e de dança, atividades 
desportivas, brincadeiras lúdicas, gincanas, sorteios, passeios ecológicos e 
piqueniques, exposições, palestras e outras, são sugeridas para realização destes 
eventos, sempre abordando, paralelamente, os valores da natureza local;

 Em atividades deste cunho deverão ser repassadas as informações como: 

i) objetivos do PNCV; 

ii) atributos naturais que abriga; 

iii) sua importância para a conservação da biodiversidade local, regional e nacional; 

iv) os tipos de problemas que enfrenta e as soluções que estão sendo adotadas para
contorná-los; 

v) como o público-alvo pode colaborar.

 Deverão ser obtidas cópias de vídeos junto ao IBAMA, AGMA e outras instituições 
sobre os temas como: água, lixo, saneamento básico, uso de agrotóxicos e outros;

 Essas ocasiões deverão receber o apoio na logística e desenvolvimento das 
associações de condutores de visitantes e demais monitores ambientais, para que 
ocorram de forma organizada promovendo a aproximação ao PNCV sem, contudo,
degradá-lo;

 Deverá ser criado um calendário de eventos e visitas com datas e períodos 
representativos (aniversário do PNCV, dia do meio ambiente, dia da árvore, dentre 
outros) dedicados às celebrações junto à comunidade em consonância com 
atividades de sensibilização quanto à questão ambiental, onde serão incentivadas as 
visitas organizadas ao Parque por vários segmentos da sociedade local.

5.3. Promover visitas orientadas de lideranças comunitárias e grupos interessados no 
conhecimento acerca do PNCV, sensibilizando-os quanto à necessidade de preservação de 
seus recursos naturais e informando-os sobre as atividades desenvolvidas no PNCV e demais 
assuntos recorrentes, visando a boa comunicação e o maior envolvimento.

5.4. Implementar um projeto específico de vivência ambiental no PNCV para jovens da região, 
conforme indicações do Programa Temático de Sensibilização Ambiental das AGGI.

5.5. Implementar o projeto específico A Escola Vai ao Parque para a realização de atividades 
educativas ao ar livre em locais pré-determinados no PNCV junto às classes escolares, 
conforme indicações dos Programas Temáticos de Sensibilização Ambiental e Visitação das 
AGGI.
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5.6. Implementar o projeto específico Comunidade Parceira, com a realização de atividades de 
extensão, conscientização e envolvimento dos moradores do entorno na proteção do PNCV e 
área de influência, conforme indicações do Programa Temático de Sensibilização Ambiental.

5.7. Procurar conhecer, apoiar e participar de eventos educativos e programas de cunho 
ambiental promovidos pelas Prefeituras Municipais e organizações sociais locais.

 O Conselho Consultivo do PNCV deverá atuar juntamente com os Conselhos 
Municipais de Meio Ambiente, Turismo e Educação, por meio de Câmaras Técnicas 
de Proteção e Turismo, respectivamente.

5.8 Verificar a possibilidade de compor, em conjunto com os parceiros, material único de 
educação ambiental, ampliando o raio de ação do programa.

5.9 Celebrar termos de cooperação com proprietários ou Associações de Produtores, 
particularmente na Zona de Amortecimento, para a defesa do PNCV.

6. Elaborar e implantar um projeto de comunicação visual e de divulgação do PNCV.

6.1 Designar uma comissão para elaborar tal projeto, constando funcionários das diferentes 
Coordenações do PNCV, profissionais de comunicação e marketing, fotógrafos, jornalistas, 
designers gráficos, dentre outros.

6.2. Reproduzir e divulgar a logomarca.

 Embora já exista e esteja em uso, a definição de uma logomarca para o PNCV 
deverá ser concretizada com a participação de especialistas no assunto;

 A reprodução da logomarca será feita por empresa de comunicação e marketing e 
depois divulgada pelo ICMBio.

6.3 Desenvolver e confeccionar peças de comunicação e divulgação acerca do PNCV e da 
região da Chapada dos Veadeiros, salientando sua natureza, aspectos históricos e culturais.

 Entre as peças a serem confeccionadas poderão constar folhetos, cartilhas, 
cartazes, vídeos, painéis, marcadores de texto, calendários, cartões-postais, 
broches, camisetas, dentre outros julgados apropriados;

 É importante envolver a comunidade nesta ação, buscando juntos a identificação de 
ícones da região para utilizá-los em souvenirs caracterizados, bem como formas de 
produção local para ajudar na formação de capital social;

 A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público-alvo, devendo fazer 
uso de todos os meios de comunicação disponíveis, de forma a aumentar sua 
abrangência e despertar o interesse na conservação do PNCV;

 O material será disposto no Centro de Visitantes do Rio Preto, nos Centros de 
Convivência Ambiental municipais, nas escolas, em exposições itinerantes e eventos 
regionais.

7. Planejar e implementar uma estratégia de comunicação e marketing de abrangência local e 
nacional.

 Esta atividade deverá ser desenvolvida, preferencialmente, sob a coordenação de 
um profissional especializado e em consonância com as diretrizes do setor de 
comunicações do ICMBio.
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7.1. Atualizar freqüentemente todas as pessoas envolvidas com o funcionamento e 
implementação do PNCV, assim como comunidades locais interessadas, sobre os 
acontecimentos e atividades desenvolvidas.

 Algumas possibilidades são o uso de painéis, quadros de avisos, elaboração de 
boletins informativos internos, reuniões periódicas, atividades sociais e eventos de 
recreação.

7.1.1. Articular com as Prefeituras Municipais a inserção de chamadas em programas das 
rádios comunitárias, visando informar e conscientizar públicos mais abrangentes nos municípios 
sob a jurisdição do PNCV.

7.2. Apoiar a promoção de um calendário de festas e eventos da Chapada dos Veadeiros. 

 Esta atividade poderá ser realizada junto as Prefeituras Municipais, visando a 
elaboração de um calendário local de festas e comemorações culturais, religiosas e 
ambientais;

 O PNCV deverá aproveitar a ocasião de mobilização em função das festas para 
divulgar o Parque envolvendo os participantes com a causa ambiental e sociocultural 
da região. 

7.2.1. Comemorar a data de criação do PNCV para torná-la um momento especial.  

7.3. Divulgar nos meios de comunicação regionais matérias sobre o PNCV, abordando temas 
como a preservação ambiental e valorização cultural.

7.4. Enviar releases para jornais e revistas de temas afins a ecologia, cultura, desenvolvimento 
social e manejo de recursos para publicação de matérias sobre o PNCV e região.

7.5. Criar e distribuir um periódico informativo em conjunto com outras UC. 

 Esta atividade deve ser feita de forma integrada com as administrações de todas as 
UC envolvidas;

 Poderão ser selecionadas regiões específicas para esta atividade considerando a 
Bacia do Tocantins, o CECPP e a Reserva da Biosfera Cerrado ou, ainda, envolver 
as diversas regiões de Cerrado sem restrições, podendo ocorrer no âmbito da 
Coordenação do Bioma Cerrado da DIREP/ICMBio ou por meio de articulações 
como a Rede Cerrado de ONG;

 A criação e forma de distribuição deste periódico deverão ser estabelecidas pelos 
envolvidos com o mesmo.

7.6. Atualizar a página do ICMBio na internet com as informações sobre o PNCV.

7.7. Promover reuniões e palestras para divulgar o Plano de Manejo e promover o PNCV na 
região do nordeste goiano, junto a organizações não governamentais, universidades, centros de 
pesquisa e demais organizações da sociedade civil atuantes nos temas envolvidos. 

 As primeiras ações desta atividade deverão ser realizadas logo após a finalização do 
plano de manejo, visando divulgá-lo e torná-lo público para uso de prefeituras 
municipais e demais interessados;

 Estas ações visam sensibilizar os moradores dos municípios da região, por meio do 
trabalho com temas como preservação, educação ambiental, valorização cultural, 
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desenvolvimento regional, agricultura alternativa, entre outros importantes para a 
região.

7.8. Participar de congressos e eventos nacionais afins a Unidades de Conservação, 
apresentando exposições sobre o PNCV.

 Sugere-se que esta ação esteja integrada às demais UC locais e ao CECPP e 
Reserva da Biosfera Cerrado.

8. Apoiar estratégias que otimizem a gestão dos recursos hídricos locais. 

 Esta atividade deverá ser executada, preferencialmente, por meio do apoio de 
universidades, centros de pesquisa e ONG para a elaboração de projetos 
específicos, identificando-se órgãos financiadores e captadores de recursos.

9. Estabelecer estratégias para a elaboração e proposição de acordos de parceria com 
instituições afins, para o desenvolvimento das atividades indicadas neste Encarte de 
Planejamento.

9.1. Estabelecer um termo de cooperação técnica entre ICMBio e os órgãos ambientais e de 
extensão, para efetivar a gestão e proteção do entorno do PNCV, em atividades como:

o Estabelecimento de medidas preventivas e corretivas em relação ao 
desmatamento e à salvaguarda dos recursos hídricos;

o Estabelecimento de programas de combate à caça, captura e tráfico de animais 
silvestres e ao extrativismo ilegal de recursos vegetais e minerais;

o Acompanhamento de emissão de licenciamentos ambientais para o 
estabelecimento de empreendimentos industriais, agrícolas e turísticos;

oRealização de ações sistemáticas de fiscalização e de operações especiais;

oRealização de vistorias em propriedades para checar o cumprimento de exigências 
legais;

oConstituição e manutenção de Reservas Legais - RL e Áreas de Preservação 
Permanentes - APPs;

o Elaboração de um Programa de recuperação de Áreas Degradadas - PRAD;

o Promoção de programas e campanhas de conscientização e esclarecimento;

o Estabelecimento de vínculos e trocas de informações com as várias instâncias de 
planejamento local e regional.

 Dentre os órgãos a serem contatados e informados sobre delimitação da zona de 
amortecimento, normas e prioridades constam o Órgão Ambiental Estadual, a 
Polícia Florestal, IBAMA e o Ministério Público, de modo a buscar ações 
complementares;

 A coordenação do PNCV deverá acompanhar tecnicamente a proposição das 
medidas e condução das ações e, se for necessário, adequá-las tecnicamente 
visando à maximização das chances de bons resultados.



Plano de Manejo Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Encarte 4 - Planejamento

457

9.2. Estabelecer parcerias com órgãos de extensão para efetivar o apoio e desenvolvimento do 
entorno do PNCV, em atividades como:

o Apoiar a implementação de atividades econômicas condizentes com a 
conservação;

o Prestação de serviços de assistência técnica e de extensão rural;

o Promoção de cursos profissionalizantes para prestadores de serviços diversos;

o Promoção de cursos de capacitação de mulheres em temas como nutrição, 
culinária e empreendedorismo;

o Promoção de cursos de formação para educadores e multiplicadores da educação 
ambiental; 

oReciclagem e reaproveitamento de materiais e objetos;

 Alguns órgãos a serem contatados e envolvidos em atividades de educação, 
capacitação e apoio ao entorno são: EMBRAPA, SEBRAE, EMATER e ONG afins, 
criando ambientes e estratégias para a construção de capital social nesta região, 
visando que as Unidades de Conservação sejam vistas como uma oportunidade de 
melhoria da qualidade de vida e de exercício de cidadania.

9.3. Estimular as Prefeituras e Conselhos Municipais a se articularem com os órgãos 
governamentais estaduais e federais para inserir a região do noroeste goiano em Programas de 
Desenvolvimento diversos. 

9.4. Contatar ao IBAMA e demais órgãos ambientais atuantes na região para o estabelecimento 
de parcerias, visando integrar as operações das áreas protegidas.

 Poderão ser realizadas atividades conjuntas de proteção e fiscalização, manejo dos 
recursos, educação ambiental, alternativas de desenvolvimento, recreação, 
pesquisa e monitoramento.

9.5. Contatar os líderes de municípios da Chapada dos Veadeiros e órgãos responsáveis pela 
gestão municipal, buscando a efetivação de apoios e parcerias para o estabelecimento de 
ações conjuntas de desenvolvimento aliado à conservação.

9.6. Celebrar parcerias junto aos centros de pesquisa e às instituições de ensino superior para 
realização de atividades conjuntas ao PNCV, ações previstas em sua implementação, ou 
cobertura de lacunas onde o ICMBio encontra dificuldades em preencher.

9.7. Buscar doações de recursos ou acessos a linhas de créditos de agências financiadoras 
para efetivação das atividades previstas.

10. Envolver os moradores da região no processo de proteção da Chapada dos Veadeiros.

 Deverão ser estimuladas e apoiadas propostas que contribuam para que as 
comunidades locais se tornem protagonistas das realizações em seus territórios. 
Isso requer trabalhos de mobilização, sensibilização e capacitação em diagnóstico e 
planejamento participativos, além do destaque aos esforços empreendidos 
pontualmente para que sirvam de inspiração a novas propostas similares e 
complementares.
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11. Aprimorar mecanismos de comunicação entre as várias instâncias envolvidas direta ou 
indiretamente com o cumprimento dos objetivos de manejo do PNCV.

 As pessoas envolvidas com o funcionamento e implementação do PNCV deverão 
ser periodicamente informadas dos acontecimentos e demandas prioritárias 
estabelecidas;

 Deverão ser estudados veículos efetivos de disseminação de informações, tais 
como painéis, informativos impressos e clipping de notícias, inserções em 
programas de rádio, grupos de discussão na Internet, visitas periódicas, dentre 
outros;

 Deverá ser solicitado ao Conselho Consultivo que se transmita as informações 
vindas da UC e represente os interesses e anseios das comunidades que 
representam frente ao Parque.

12. Estreitar contato com veículos de mídia e promotores de eventos afins aos temas de meio 
ambiente, turismo e cultura para a divulgação das atividades do PNCV e entorno.

 Programa Temático: Alternativas de Desenvolvimento

 Atividades, Sub-Atividades e Normas:

1. Apoiar alternativas de desenvolvimento favoráveis às políticas de conservação, de acordo 
com as vocações e potencialidades regionais.

2. Apoiar a elaboração e implementação de estratégias para a divulgação de atividades 
alternativas de desenvolvimento propostas para a Zona de Amortecimento.

3. As iniciativas já existentes de atividades econômicas que não agridam o meio ambiente 
deverão ser incentivadas.

4. Disponibilizar informações acerca do manejo florestal sustentado e das técnicas de 
recuperação de áreas degradadas, para as comunidades e proprietários da Zona de 
Amortecimento.

5. Fazer gestões junto aos órgãos e às instituições que atuam no fomento à produção rural para 
a prestação de serviços de assistência técnica e de extensão rural e de apoio à implementação 
de atividades econômicas apropriadas.

5.1. Articular com as instituições governamentais e não-governamentais, para disponibilizar 
apoio técnico aos proprietários da região da Chapada dos Veadeiros, no sentido de estimulá-los 
a adotarem técnicas agroecológicas, agrosilvipastoris e agroextrativistas adequadas à realidade 
local.

 Deverão ser incentivadas atividades e técnicas menos impactantes, tais como: 

i) processamento mecânico de doces, frutas, sorvetes e licores; 

ii) permacultura; 

iii) agrosilvipastoreio; 
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iv) adubação orgânica; 

v) silagem para pecuária intensiva; 

vi) uso de técnicas de controle biológico; 

vii) combinação e rotação de culturas; 

viii) plantio direto; 

ix) hortas comunitárias de produtos orgânicos; 

x) organismos não modificados geneticamente; 

xi) irrigação por gotejamento dentre outras técnicas.

5.2. Estimular a adoção de práticas que evitem a utilização de queimadas para renovação do 
pasto nas áreas de pecuária extensiva. 

5.3. Articular com EMBRAPA e instituições afins o apoio técnico para iniciativas de 
beneficiamento de produtos do Cerrado.

 Esta atividade deverá se constituir em uma das formas de gerar renda sem presumir 
o desmatamento e, para tanto, projetos de adensamento de frutos do Cerrado 
podem ser de grande serventia para oferta de matéria-prima;

 Existem iniciativas do uso culinário de frutos do Cerrado na região (por exemplo, nas 
RPPN Soluar e Vale das Araras) que poderão ser multiplicadas por meio de oficinas 
e facilitadas com o apoio na divulgação e escoamento dos produtos;

 Algumas frutas nativas do Cerrado, como o araticum, o buriti, a cagaita, o murici, a 
mangaba, o cajá e o pequi, apresentam altos teores vitamínicos e poderão ser alvo 
de campanhas para sua incorporação aos hábitos alimentares da região, mediante 
técnicas adequadas de adensamento e extrativismo;

 O uso medicinal e ornamental de espécies deverá ser incentivado apenas mediante 
a capacitação em técnicas apropriadas para extração das plantas.

4.4. Articular com SEBRAE e instituições afins o apoio técnico e a realização de capacitações 
que visem o aperfeiçoamento da produção de artesanato regional.

 Deve-se observar a legalidade, o acesso às matérias-primas, o volume e 
escoamento da produção e a consciência ambiental dos artesãos e consumidores 
dos produtos.

4.5. Estabelecer contatos com instituições financeiras para informar-lhes acerca da existência 
do PNCV e de sua Zona de Amortecimento, solicitando que incentivem o financiamento de 
atividades compatíveis com este Plano de Manejo.

6. Articular com as Prefeituras, os Conselhos Municipais e associações comunitárias afins a 
elaboração de um plano de desenvolvimento integrado do turismo na Chapada dos Veadeiros.

 Este plano deverá estar em consonância com as propostas federais (como o 
Programa de Regionalização do Ministério do Turismo, por exemplo) e estaduais 
(como o roteiro turístico Caminhos da Biosfera, da Agência Goiana de Turismo -
AGETUR), assim como considerar os esforços e ações já em fase de 
desenvolvimento (como o roteiro Brasília - Chapada dos Veadeiros, trabalhado pelo 
SEBRAE; a Estrada dos Currais ou Estrada do Sal; o Roteiro Místico ao Centro do 
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Mundo; o projeto Caminhos do Cerrado; dentre outros) a fim de gerar propostas 
efetivas e complementares, ao invés de redundantes.

6.1. Estimular a diversificação da oferta turística de acordo com as potencialidades e vocações 
presentes, a fim de conquistar públicos mais diversificados e multiplicar os benefícios da 
atividade por meio do incremento da concorrência.

 Alguns dos segmentos de mercado do turismo a serem considerados para a região, 
além do ecoturismo, são: 

i) turismo histórico-cultural; 

ii) turismo rural; 

iii) turismo de aventura e esportes na natureza; 

iv) turismo de saúde; 

v) turismo místico; 

vi) turismo pedagógico; 

vii) turismo de eventos; 

viii) turismo gastronômico.

6.2. Estimular o desenvolvimento planejado da estrutura de recepção de turistas (meios de 
hospedagem, de alimentação, transportes, entretenimento, operação e agenciamento, entre 
outros).

6.3. Solicitar às prefeituras que capacitem a mão-de-obra local para os serviços direta ou 
indiretamente relacionados com o turismo.

 Entre os temas importantes a serem trabalhados estão: 

i) princípios do turismo responsável; 

ii) primeiros socorros e segurança preventiva; 

iii) busca e salvamento; 

iv) noções de ecologia, fauna, flora, geografia, hidrologia e cultura local; v) técnicas 
de interpretação ambiental; 

v) técnicas de atendimento ao público; 

vi) idiomas; 

vii) empreendedorismo; 

viii) produção de alimentos, incluindo técnicas culinárias e princípios básicos, 
conservação e processamento, gestão de alimentos e bebidas, planejamento de 
cardápios e gastronomia na organização de eventos, procedimentos gerais para 
manipulação, preparo, acondicionamento, armazenamento, transporte e exposição 
dos alimentos, valor nutricional e utilização de matérias-primas do Cerrado; 

ix) gestão da hospitalidade, incluindo a estrutura e funcionamento dos diferentes 
meios de hospedagem, procedimentos com as diferentes taxas de ocupação, 
recepção, reservas, telefonia, governança (limpeza, arrumação, lavanderia e 
rouparia); 

x) modalidades de agenciamento e operação de diferentes atividades; 
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xi) paisagismo dentre outros tópicos.

 Este programa deverá prever ações de aperfeiçoamento e reciclagem especiais para 
prestadores de serviços já reconhecidos por sua habilidade, como condutores de 
visitantes, artesãos, artistas locais, cozinheiros, entre outros.

 É indicada a formação e estímulo à organização também de prestadores de serviços 
mais gerais, tais como elétricos, hidráulicos, de pintura, manutenção, construção civil 
e afins, visto que existe grande demanda por serviços deste cunho em épocas que 
antecedem os grandes fluxos de visitação, nem sempre supridas pela pouca 
capacitação da mão de obra e baixa oferta de profissionais. 

6.4. Incentivar o estabelecimento de Fundos Municipais de Turismo – FUMTUR, no âmbito dos 
Conselhos Municipais de Turismo, para que estes atinjam auto-suficiência frente às limitadas 
verbas municipais destinadas à atividade.

6.5. Solicitar às prefeituras que façam a manutenção periódica e incremento dos Centros de 
Visitantes - CV e Centros de Atendimento ao Turista – CAT dos municípios.

 É indicado que estas estruturas possuam servidores municipais em tempo integral e 
tenham disponíveis portfólios dos atrativos e serviços destinados ao turismo, 
ajudando a divulgá-los na medida em que atinjam um nível mínimo de qualidade 
exigido e cumpram as normas estabelecidas pelos Conselhos Municipais de 
Turismo.

1. Estimular as associações de condutores de turismo ambiental para aprimorarem sua atuação 
na atividade turística regional.

 Alguns exemplos de atuação são sua associação às agências e operadoras de 
turismo, existentes; o estabelecimento de suas próprias agências e operadoras; 
captação de recursos para implementação de projetos conjuntos e formatação de 
novos atrativos e atividades, além da concorrência em licitações para concessão de 
exploração comercial de serviços de atendimento ao visitante e de estruturas de 
apoio à visitação do PNCV.

2. Incentivar produtores e artesãos locais a realizarem feiras e exposições para venda dos 
produtos.

3. Incentivar e apoiar a promoção de atividades de intercâmbio e de estudos de casos para 
ampliar conhecimento local sobre ações bem-sucedidas em diversos temas: turismo, produção 
agroecológica, educação, extrativismo, artesanato, saúde, entre outros.

4. Estimular as comunidades locais a preservarem suas tradições culturais.

 Esta atividade deverá considerar que muitas das práticas tradicionais possuem 
relações de profundo respeito e sintonia com a natureza e seus ciclos, podendo 
estabelecer estreita afinidade com os preceitos conservacionistas e devendo, 
portanto, ser fortalecidas. Em contrapartida, aspectos dessas tradições que 
representem potencial impacto negativo ao meio ambiente devem ser 
desestimuladas;

 Manifestações culturais, celebrações religiosas tradicionais e eventos como o 
Encontro de Culturas Tradicionais de São Jorge e os Encontros dos Povos da 
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Chapada dos Veadeiros, poderão ser apoiadas, tornando-se ocasiões para a 
disseminação da consciência ambiental.

5. Estimular as Prefeituras Municipais a desenvolverem uma Agenda 21 regional, bem como os 
planos diretores dos municípios.

4.7.2 Áreas Estratégicas Internas

As Áreas Estratégicas Internas são, por definição, aquelas relevantes para o manejo e o 
alcance dos objetivos de criação da Unidade de Conservação, respaldadas pelas condições 
ecológicas peculiares e pela vocação para atividades específicas as quais serão direcionadas 
estrategicamente, visando reverter ou otimizar os pontos fortes e fracos da UC, apresentados 
anteriormente em sua Matriz de Avaliação Estratégica.

Foram definidas 06 Áreas Estratégicas Internas no PNCV:

o Sede Funcional – AEI 1

oRio Preto – AEI 2

oMulungu e Baleia – AEI 3

oCruzeiro – AEI 4

oCatingueiro – AEI 5

o Pouso Alto – AEI 6

As Áreas Estratégicas Internas são descritas a seguir e apresentadas no mapa 4.9. 
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Mapa 4. 9 - Áreas Estratégicas Internas - AEI 
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4.7.2.1 Área Estratégica Interna Sede Funcional – AEI 1

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área estratégica está inserida em zona de uso especial, embora esteja circundada por 
zona primitiva e possua também algumas zonas de recuperação.

 Descrição Geográfica: 

Esta área está situada em planaltos rebaixados, em cota não superior a 1000 m, na porção sul 
do Parque.

Possuem no seu interior as residências funcionais, o alojamento e a Casa do Pesquisador, bem 
como Estradas Administrativas.

 Resultados Esperados:

o Estrutura administrativa implementada na Sede do Rio Preto.

oResidência para pesquisadores implantada.

o Estradas Administrativas com processos avançados de erosão manejadas, 
monitoradas e em processo de recuperação.

 Atividades, Sub-Atividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo 

1. Implementar estrutura de proteção e manejo adequada na Área Estratégica Interna Sede
Funcional, conforme indicações das ações de operacionalização.

 Nesta AEI funcionará a residência destinada aos pesquisadores e o alojamento onde 
periodicamente se hospedarão as equipes de fiscalização e, em épocas de 
estiagem, os brigadistas e parceiros das ações de prevenção e combate aos 
incêndios;

 Deverá haver um livro que registre a entrada de todas as pessoas no PNCV, 
especificando data, horário e destino;

 Serão identificados e mapeados os melhores acessos para captação de água nos 
cursos d´água perenes. Os cursos d´água indicados são: rio Preto, córrego José 
Jacó, córrego Rodoviarinha e represa de abastecimento interno.

2. Estabelecer estratégias de proteção e manejo do fogo para esta AEI, conforme demandas 
específicas e características da área.

 Nos períodos críticos de incêndios florestais (entre agosto e outubro), equipes de 
brigadistas estarão em estado de alerta no alojamento desta AEI para combate ao 
fogo. Neste período, organizarão materiais e equipamentos, e trabalharão na
manutenção do Parque;

 Durante a ocorrência de focos simultâneos de incêndios, se priorizará a integridade 
do patrimônio físico do Parque e a proteção das fitofisionomias, especialmente as
frágeis e as existentes nas áreas de uso público e nas zonas intangíveis.
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3. Recuperar as áreas erodidas ou suscetíveis às erosões provenientes das estradas e do 
acesso de serviço do Parque, conforme estudos específicos de engenharia de estrada e trilha.

 Neste estudo deverá ser observada a forma de compactação ou pavimentação de 
cada via ou locais específicos delas, bem como construir rede de drenagem, sempre 
que necessário;

 Qualquer que seja a forma de compactação destas vias deverá ser observada as 
condições de sustentabilidade ecológica da área, que evitem sua impermeabilização.

4 Realizar, sempre que necessário, a manutenção das infra-estruturas existentes nesta AEI 
(alojamento, residências funcionais, etc).

5 Realizar, permanentemente, serviços de limpeza e capina no entorno das residências e 
alojamentos, para a prevenção de acidentes com animais peçonhentos e prevenção de 
incêndios.

4.7.2.2 Área Estratégica Interna do Rio Preto – AEI 2

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área estratégica está inserida, em sua maior parte na zona primitiva, além da zona de 
recuperação, zona de uso extensivo e zona de uso intensivo.

 Descrição Geográfica: 

A área se situa em planaltos montanhosos e rebaixados, na porção sul do Parque, tendo como 
principal eixo a bacia do rio Preto. Ela possui no seu interior as trilhas para os principais 
atrativos do Parque (Saltos e Cânions do rio Preto), chegando até o atrativo proposto - trilha 
das Fiandeiras e as Sete Quedas. Além disto, engloba o centro de visitantes, a estrada que o 
liga às Corredeiras e o escritório da administração do Parque onde estão concentradas todas 
as atividades de gestão da UC.

A área estratégica rio Preto com todas suas trilhas, principais atrativos, e infra-estruturas está 
representada no mapa 4.9.

 Resultados Esperados:

 Estrutura para visitação implementada.

 Estradas administrativas pavimentadas e trilhas adequadas ao tipo de solo, relevo e uso 
e mantidas.

 Ocorrência do pato mergulhão (Mergus octosetaceus) monitorada.

 Estação meteorológica instalada e em uso.

 Centro de visitantes reformado e readequado como espaço de múltiplos usos, com a 
implementação de lanchonete, loja de souvenir, bilheteria para ingresso e sanitários 
(feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais).

 Centro de visitantes ampliado com a construção de nova edificação contígua para 
implantação de uma exposição interpretativa e interativa, auditório para 50 pessoas com 
recursos para projeção de filmes e áudio-visual, biblioteca, sala multifuncional e 
sanitários (feminino, masculino e para portadores de necessidades especiais).
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 Sistema de captação e armazenamento de águas pluviais implantado no centro de 
visitante e sede.

 Sistema de cobrança de ingressos de visitantes implantado.

 Sistema de proteção contra raios readequado.

 Sistema de transporte viário implantado.

 Infra-estrutura e equipamentos nas diversas trilhas para conforto e segurança dos 
visitantes implementados, conforme projetos específicos.

 Quiosques implantados nas trilhas dos Saltos e das Corredeiras.

 Sinalizações indicativas e interpretativas implementadas nas diversas trilhas.

 Novos atrativos implementados.

 Concessões de serviços implantadas.

 Área do estacionamento regularizada, ampliada, arborizada e pavimentada conforme 
projeto especifico.

 Projetos de sensibilização ambiental Implementados.

 Trilhas e atrativos permanentemente monitorados, visando à segurança dos visitantes e 
sua conservação ecológica.

 Estrada que liga o centro de visitantes às Corredeiras pavimentada e sinalizada. 

 Abertura de estrada de resgate que liga a torre de observação a Sete Quedas.

Atividades, Sub-Atividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Realizar rotineiramente a fiscalização e monitoramento em todas as trilhas, atrativos e 
estradas que servem de apoio as atividades de uso público.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: 

i) modificações e alterações que estejam ocorrendo com a flora e comportamento da fauna; 
ii) condições de estradas, pontes, sistema de rádio-comunicação, cercas, equipamentos e 
infra-estrutura;

iii) indícios de vandalismo no patrimônio do PNCV;

iv) vestígios de entrada de pessoas não autorizadas.

 As áreas de uso público desta AEI deverão ser percorridas semanalmente pelos 
agentes de fiscalização e diariamente pelos servidores da Coordenação de Uso 
Público;

 Deverá ser dada especial atenção aos pontos de entrada de pessoas não 
autorizadas que se dirigem ao povoado Capela, observando-se ações de vandalismo 
e caça;

 Os visitantes do Setor de Visitação do Rio Preto deverão receber orientações quanto 
aos procedimentos de conduta, conforme indica o Programa Temático de 
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Conscientização Ambiental das AGGI, e poderão ser alertados no caso de flagrante 
descumprimento destas, sendo retirados do PNCV caso persistam as infrações.

2 Manter, anualmente, as trilhas e aceiros da AEI do Rio Preto (AEI 2).

 Deverão ser feitos aceiros em alguns trechos, de acordo com instruções da 
Coordenação de Prevenção e Combate aos Incêndios, criando-se faixas de 
proteção;

 Deverão ser estabelecidos aceiros com largura entre 20 e 50 metros, a partir do eixo 
das estradas administrativas e em torno das infra-estruturas, para bloquear as 
frentes de incêndios.

3. Estabelecer estratégias de proteção e manejo do fogo para a AEI do Rio Preto, seguindo 
demandas específicas e características da área.

 Nos períodos de prevenção e combate aos incêndios (entre junho e novembro) os 
brigadistas de plantão ficarão alojados na sede funcional;

 Designar um servidor para acessar cotidianamente os dados de monitoramento por 
satélite, fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e atender
às denúncias;

 Na ocorrência de grandes incêndios ou próximos ao Setor de Visitação do Rio Preto, 
a Unidade deverá fechar para o turismo, bem como disponibilizar todos os meios e 
servidores para apoio direto ou indireto ao combate. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento

4. Implementar o Programa de Monitoramento de Trilhas adotado no Setor de Visitação do Rio 
Preto, estendendo-o às demais áreas de visitação.

5. Monitorar a presença de espécies ameaçadas de extinção.

 Monitorar a presença do pato mergulhão (Mergus octosetaceus) nesta AEI;

 Interromper a visitação quando for detectada a presença de espécimes do pato 
mergulhão nas áreas de acasalamento e reprodução;

 Monitorar os principais locais que são utilizados como corredores de fauna, 
especialmente aqueles com interferência direta de rodovias, enfatizando as espécies 
ameaçadas de extinção;

 Monitorar o impacto do fogo sobre a fauna e flora locais.

6. Incentivar estudos específicos para a erradicação de espécies exóticas e promover seu 
monitoramento.

7. Incentivar estudos específicos para a recuperação de áreas degradadas e realizar seu 
monitoramento.

8. Adquirir e instalar estação meteorológica junto à Sede do Rio Preto.

 Deverão ser realizadas leituras diárias, preferencialmente duas vezes ao dia, 
buscando a constituição de uma série histórica mínima de quinze anos, quando se 
configuram as normais parciais climatológicas.
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9. Realizar estudos de capacidade de manejo, nível de satisfação do visitante e impactos 
causados pela visitação.

10. Incentivar parcerias com Instituições de pesquisa visando o contínuo aprimoramento e 
revisão das pesquisas prioritárias para o manejo do PNCV.

11. Adquirir e instalar réguas de nível fluviométrico nas unidades hidrográficas sujeitas à 
ocorrência de trombas d´água.

 Os rios Preto e São Miguel são dois cursos d´água que nascem em altas cabeceiras 
e correm por entre fendas de morros merecendo, portanto, serem contemplados por 
esta atividade;

 Um funcionário deverá ser treinado para realizar a leitura e interpretação dos riscos 
inerentes aos diferentes níveis de aumento das águas nas cabeceiras.

Ações de Visitação

12. Realizar estudos de capacidade de suporte para os atrativos do PNCV.

 As capacidades de suporte estabelecidas para este setor de visitação são 
diferenciadas para os grupos de atrativos e deverão ser objeto de estudos 
específicos.

13. Implementar o Centro de Visitantes do Rio Preto.

13.1 Elaborar projeto específico para a ampliação das instalações do Centro de Visitantes do 
Rio Preto.

 Caberá ao CV do Rio Preto abrigar as seguintes funções: i) venda de ingressos e 
controle da visitação; ii) recepção, informação e orientação aos visitantes; iii)
desenvolvimento de atividades educativas e de interpretação da natureza; iv) 
disseminação da correta compreensão sobre a importância dos recursos naturais 
locais, por meio de palestras, cursos, vivências, exposições ou apresentações 
artísticas; v) sediar as Coordenações temáticas da administração do PNCV; vi) 
sediar reuniões do Conselho Consultivo; dentre outros;

 Deverão constar informações como: i) atrativos disponíveis, suas respectivas 
distâncias; ii) níveis de dificuldade e capacidades de suporte; iii) horários de 
visitação; iv) valores dos ingressos; v) serviços, normas de segurança e conduta; e 
demais informações pertinentes;

 Este espaço deverá estar disponível como ponto central de articulação entre a 
administração do PNCV, as Prefeituras Municipais e a sociedade civil organizada 
visando à implementação deste Plano de Manejo, o desenvolvimento integrado da 
atividade turística e ações conjuntas de conservação;

 Deverão ser desenvolvidas neste espaço atividades diversas ligadas à educação e 
sensibilização ambiental, conforme indicações do Programa Temático de 
Conscientização Ambiental das AGGI;

13. 2. Implantar a lanchonete do Centro de Visitantes do Rio Preto.

 A lanchonete deverá ser gerida por terceiros mediante realização de licitação 
pública, conforme indicações do Programa Temático de Operacionalização;
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 Deverão ser respeitadas as normas de higiene e acondicionamento de alimentos 
regidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA;

 Este espaço deverá dar preferência à venda de produtos artesanais e locais.

 Os responsáveis pela lanchonete deverão zelar pelo seu lixo, cumprindo as normas 
do PNCV e não permitindo que restos de alimentos pernoitem indevidamente 
acondicionados, atraindo a fauna local.

13.3. Implementar o Centro de Informações do PNCV.

 O acervo deste Centro de Informação deverá ser composto, principalmente, por 
publicações e materiais audiovisuais relacionados à conservação, educação 
ambiental e aspectos locais afins, de interesse público.

 As pesquisas e trabalhos acerca do PNCV e região com temas afins à conservação 
deverão estar disponíveis para consulta.

 Este acervo deverá ser cadastrado e catalogado visando sua melhor oferta e 
controle.

 Deverão ser planejadas articulações diversas para compor o acervo do Centro de 
Informação.

13.4. Prever na área de ampliação do Centro de Visitantes do Rio Preto espaço para loja de 
venda de souvenires.

13.5. Prever na área de ampliação do Centro de Visitantes do Rio Preto espaço para Auditório
de cinema.

13.6. Prever na área de ampliação do Centro de Visitantes do Rio Preto espaço para Sala 
Multifuncional.

14. Implementar a área de estacionamento do centro de visitantes.

14.1. Regularizar a situação fundiária da área de estacionamento.

14.2.-Elaborar projeto especifico para a ampliação, arborização e pavimentação do 
estacionamento da sede do rio Preto.

15. Implantar pontos de descanso ao longo das trilhas aos atrativos do rio Preto.

 Indica-se a instalação de 2 (dois) pequenos quiosques rústicos com bancos
localizados na porção de maior declividade da trilha que liga o Salto II às 
Corredeiras, proporcionando pontos de parada sombreados para descanso;

 Indica-se a instalação de 2 (dois) quiosques rústicos com bancos e lanchonete, 
localizados: o primeiro situado ao final da estrada do rio Preto; o segundo próximo às 
Corredeiras;

 Poderão ser instaladas junto aos quiosques placas interpretativas;

 Não poderão ser instaladas lixeiras fixas junto a estes equipamentos;

 O lixo gerado nas lanchonetes destes quiosques será de responsabilidade da 
empresa concessionária a qual deverá retirá-lo do Parque diariamente e destiná-lo
para local apropriado;
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 Esses equipamentos deverão ser, preferencialmente, em madeira e telha e 
instalados de forma harmônica com o ambiente circundante, não gerando impacto 
visual.

16. Implantar intervenções de segurança, visando facilitar o acesso ao atrativo Cariocas.

 Deverão ser estudados os equipamentos de segurança (corrimões, guarda-corpos, 
escadas rústicas e/ ou pequenas passarelas) apropriados para garantir a segurança 
dos visitantes na descida para a cachoeira.

 Os equipamentos deverão ser preferencialmente em madeira e instalados de forma 
harmônica com o ambiente circundante, não gerando impacto visual.

17 Implantar intervenções para manutenções de trilhas, sinalização indicativa e interpretativa, 
equipamentos de segurança nos mirantes e locais de banho para o atrativo dos Cânions I e II.

18 Elaborar e implementar projeto específico de implantação de acesso motorizado ao atrativo 
Corredeiras do rio Preto.

 O serviço de transporte até as Corredeiras do rio Preto deverá ser gerido por 
terceiros mediante realização de licitação pública, conforme indicações do Programa 
Temático de Operacionalização;

 O serviço de transporte somente poderá ocorrer depois de realizadas as 
intervenções previstas para recuperação da Estrada Administrativa e a estabilização 
dos trechos degradados mais graves deste percurso;

 Este projeto específico deverá dimensionar o meio de transporte a ser utilizado de 
forma a resguardar a Estrada Administrativa de consideráveis impactos advindos 
desta atividade;

 O acesso motorizado de transporte de visitantes poderá ocorrer somente na Estrada
de uso intensivo que liga a sede às Corredeiras;
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 Poderá ser instalado um pequeno quiosque rústico com bancos junto à bifurcação da 
Estrada para o atrativo Corredeiras do rio Preto, visando proporcionar conforto 
térmico e área de descanso aos visitantes que aguardem o retorno motorizado, e 
placas interpretativas para o melhor proveito do ponto de parada;

 Deverá ser previsto um espaço para manobra de retorno do veículo e para saídas 
que permitam a passagem de outro veiculo.

19. Elaborar projeto específico para facilitar o acesso de cadeirantes e deficientes visuais ao 
atrativo Corredeiras do rio Preto.

 O projeto deverá prever as intervenções necessárias ao longo da trilha, a partir da 
bifurcação da Estrada Administrativa II até as Corredeiras do rio Preto, tais como 
nivelamento do terreno, passarelas e rampas de acesso nos locais mais íngremes e 
acidentados, conforme for o caso;

 O projeto deverá prever, ainda, a instalação de um tablado e uma trilha suspensa em 
madeira garantindo o relativo conforto e acesso seguro às áreas de banho 
designadas a este público nas Corredeiras do rio Preto;

 Nas intervenções que exigem o uso de grande quantidade de madeira deverão ser 
utilizados, preferencialmente, materiais oriundos de apreensões realizadas pelo 
IBAMA e ICMBio;

 Não deverão ser utilizadas placas neste percurso, a não ser no ponto de bifurcação 
desta trilha com a Estrada Administrativa II (Estrada que liga o Centro de Visitantes 
ao rio Preto), onde os visitantes aguardarão pelo retorno do veículo de transporte até 
a Sede do Rio Preto. O trabalho de informação e interpretação da natureza deverá 
ser iniciado no Centro de Visitantes do Rio Preto e, eventualmente, complementado 
pelos condutores de turismo ambiental, opcionalmente contratados para a condução 
dos visitantes;

 Devido à necessidade de organização da logística para o uso de automóvel, as 
visitas de portadores de necessidades especiais deverão ter agendamento prévio 
junto à administração do PNCV até que se implante o serviço de transporte 
terceirizado até a bifurcação para o atrativo.

20. Implantar o atrativo das Corredeiras.

20.1. Implantar a área de lazer e recreação das Corredeiras.

 Esta deverá ser a área do Setor de Visitação do Rio Preto destinada à realização de 
oficinas e trabalhos manuais de educação ambiental desenvolvidos ao ar livre; 

 Sugere-se a instalação de um quiosque, com mesas e bancos em desenho rústico, 
circulares e fixos ao chão, com capacidade para utilização por cerca de 20 pessoas;

 Implantar sanitários com tecnologia de mínimo impacto conforme projeto especifico, 
em máxima integração com o meio ambiente;

 Não será permitida a instalação de lixeiras nesta área. O visitante deverá retornar 
com o seu lixo e ser informado desta norma antes de iniciar o passeio.
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20.2. Elaborar e implementar projeto específico para facilitar o acesso de cadeirantes e 
deficientes visuais na Trilha das Corredeiras.

 Nas intervenções que exigem o uso de grande quantidade de madeira deverão ser 
utilizados, preferencialmente, materiais oriundos de apreensões realizadas pelo 
IBAMA/ICMBio.

21. Implantar o atrativo Carrossel.

21.1. Implantar trilhas de acesso até o Carrossel.

 Deverá ser elaborado projeto especifico indicando o melhor acesso para o atrativo;

 A trilha não conterá nenhuma sinalização.

21.2. Identificar as áreas de risco e limites de segurança para visitação.

 Este processo deverá prever a instalação de equipamentos de segurança e 
minimização de impactos, além da delimitação das áreas de banho, se necessário 
for.

22. Elaborar e implementar projeto específico para atividade de canionismo, no Salto I.

22.1. Detalhar os estudos realizados na área e realizar excursões exploratórias do local para 
implantação desta atividade.

 Esta atividade deverá ser realizada por meio de concessão de empresa 
especializada.

22.2. Estabelecer requisitos mínimos, técnicos e ambientais, para a realização da atividade de 
canionismo.

 A liberação de um local para canionismo deve ser precedida de estudos básicos de 
fauna e flora que indicarão a viabilidade e permitirão o futuro monitoramento;

 Deverão ser consideradas as normas vigentes para atividade, dispostas por 
instituições como a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Associação 
Brasileira de Esportes e Turismo de Aventura - ABETA;

 Entidades representativas de canionistas devem colaborar com a administração do 
PNCV na avaliação e monitoramento dos aspectos bióticos e abióticos dos cânions, 
para a realização de um estudo sobre a capacidade de suporte da atividade, assim 
como no estabelecimento dos procedimentos de segurança e de emergência 
adotados, apresentando relatórios que servirão como instrumento de monitoramento 
da atividade;

 A empresa concessionária responsável pela atividade deverá prover as condições 
mínimas de equipamentos e pessoal para os procedimentos de emergência. 
Recomenda-se o estabelecimento de um grupo de busca, salvamento e resgate 
atuante em parceria com o Corpo de Bombeiros no PNCV;

 Os praticantes somente poderão realizar a atividade de canionismo se observadas 
as seguintes condições: i) estar acompanhados por responsáveis da empresa 
concessionária; ii) ser informados sobre as normas estabelecidas e sobre os 
procedimentos a serem adotados em caso de emergência; iii) preencher um termo 
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de responsabilidade específico, declarando-se cientes dos riscos inerentes à 
atividade;

 A administração do PNCV poderá averiguar se os praticantes possuem a lista 
mínima de equipamentos determinada pelas entidades esportivas;

 Deverá ser estabelecida uma temporada de canionismo, sendo, pré-agendado pela 
administração do PNCV, sendo esse o único período em que será permitida a 
prática da atividade;

 A administração do PNCV deverá divulgar, anualmente, a abertura e o fechamento 
da temporada;

 A administração do PNCV deverá vetar a prática do canionismo no caso de 
condições ou previsões meteorológicas adversas.

22.3. Implantar vias de canionismo no Salto I.

 Deverá ser viabilizada a abertura de trilha de acesso ao local da prática do 
canionismo;

 Os traçados e roteiros escolhidos deverão considerar a dificuldade e fragilidade dos 
trechos eleitos;

 As vias devem permanecer no curso d’água e, quando não for possível, priorizar 
percursos sobre pedras, evitando o pisoteio das plantas nas margens do rio;

 Deve-se criar uma padronização de grampeação visando o mínimo impacto e 
utilizando equipamentos de longa durabilidade;

 A administração do PNCV deverá obter os croquis das vias (mapeamento) junto à 
concessionária;

 Os canionistas devem respeitar as características originais das vias de canionismo e 
as grampeações existentes, não criando novas;

 Esta atividade deverá ser executada por estudo especifico pela empresa contratada 
(concessionária) para realizar a atividade de canionismo.

Ações de Sensibilização Ambiental

23. Incrementar o projeto interpretativo do Centro de Visitantes do Rio Preto.

 O projeto deverá considerar que o CV representa o local mais importante para o 
receptivo dos visitantes tanto na UC como no município e, assim, deve oferecer 
informações de forma abrangente para o entendimento global do PNCV e área de 
influência;

 Sugere-se a maior exploração dos aspectos singulares da natureza local, tais como 
a geomorfologia, o processo de formação geológica e o Cerrado de altitude, assim 
como as espécies de fauna de maior relevância e sua dinâmica com o meio;

 Sugere-se que a interpretação do CV do Rio Preto agregue aspectos relacionados à 
história (por exemplo, testemunhos pré-históricos, os povos indígenas que habitaram 
a região e seu massacre, a exploração do couro de veado com auxílio dos cães 
“veadeiros”, as investidas na mineração, a escravidão do povo africano e formação 
dos quilombos, o estabelecimento dos garimpeiros de “cristal de rocha”, o 
desenvolvimento das comunidades esotéricas, o estabelecimento do ecoturismo 
como alternativo e a apropriação do processo pela comunidade, entre outros.) e, à 
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cultura (por exemplo, os usos tradicionais do Cerrado, a musicalidade, os ritos, os 
festejos, as danças e modos de ser, fazer e viver das comunidades tradicionais 
locais, entre outros.) aos seus instrumentos de interpretação;

 O visitante poderá ter experiências personalizadas a partir do acervo do Centro de 
Informação do PNCV, o qual deverá ser composto por pesquisas, publicações e
materiais audiovisuais diversificados, devidamente cadastrados e catalogados, que 
poderão atender aos mais variados interesses, ligado à conservação, educação 
ambiental e aspectos locais de interesse público. 

23.1. Elaborar exposições de temas integrados a educação ambiental e valorização cultural, 
seja por meio de fotografia, objetos, peças decorativas, performances ou outros. 

 As próprias comunidades e escolas da região poderão confeccionar os objetos das 
exposições a partir de oficinas temáticas, como painéis de pinturas, peças com 
colagem de sementes do cerrado, utensílios em sucata, fotografia em lata, entre 
outros;

 Exposições fotográficas sobre outras áreas de relevante beleza cênica no entorno do 
PNCV podem contribuir para a divulgação de atrativos em terras particulares, 
multiplicando os benefícios do apelo turístico representado por um Parque Nacional.

 Exposições sobre melhores práticas de agroextrativismo e uso sustentável do 
cerrado são temas interessantes não só para os visitantes mas para a comunidade 
em geral;

 Os artesãos locais possuem interessantes trabalhos que podem ser expostos com a 
promoção de pequenas feiras de artesanato, principalmente em épocas de grande 
fluxo de visitação;

 Apresentações de danças locais (como a Sussia e a Catira), encenações e festejos 
(como a Caçada da Rainha e a Folia de Reis) e mostras de uso culinário do Cerrado 
(como o doce de cajuzinho do Cerrado ou suco de buriti) também podem ser 
iniciativas para disseminar os demais valores envolvidos na região da Chapada dos 
Veadeiros.

24. Elaborar e implantar projeto específico de interpretação e sinalização das trilhas.

 Para a definição da quantidade e dos locais adequados, a não poluição visual 
deverá ser considerada como regra principal, ou seja, é recomendável o mínimo de 
interferência possível no ambiente, prezando pela qualidade da informação oral 
(qualificação do pessoal envolvido) e impressa (material de divulgação);

 A sinalização interpretativa no Setor de Visitação do Rio Preto deverá ocorrer ao 
longo das trilhas, no Centro de Visitantes, junto aos quiosques, e nos principais 
atrativos;

 Recomenda-se o uso de condutores de turismo ambiental para maior informação e 
segurança na visitação.

24.1. Elaborar e implementar projeto específico de sinalização interpretativa.

 Para a realização deste projeto é indicada a contratação de profissional 
especializado, que detalhará as temáticas abordadas e diretrizes para instalação da 
sinalização interpretativa, incluindo materiais adequados, quantidades e locais 
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apropriados para cada tema, visando expor sempre um conteúdo diferente ao 
visitante.

24.1.1. Elaborar projeto específico para adaptar a interpretação a portadores de deficiência 
visual. 

 Esta interpretação deverá utilizar tecnologia adequada para facilitar a percepção do 
visitante portador de deficiência visual, como sinalização em braile, sons da 
natureza, as texturas de plantas do cerrado e demais elementos, os cheiros de 
plantas, músicas tradicionais que se remetem àquela natureza, dentre outros.

24.1.2. Elaborar e implementar projeto específico de sinalização interpretativa dos quiosques.

24.2. Elaborar projeto específico de sinalização indicativa nas trilhas dos atrativos Saltos I e II e 
Cânions.

25. Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de turismo pedagógico.

Esta atividade faz parte do ‘Programa A Escola Vai ao Parque’ e, no Setor de Visitação do Rio 
Preto, deverá ter como ênfase o Centro de Visitantes e a Trilha das Corredeiras, onde serão 
implementados sinalização interpretativa e equipamentos facilitadores de atividades educativas 
ao ar livre. 

 Apenas um grupo escolar, com o máximo de 40 alunos, poderá visitar esta trilha por 
dia. A trilha deverá ser realizada com grupos alternados de no máximo 20 pessoas e 
com pelo menos 1 responsável para cada 5 alunos;

 As comunidades da área de influência do Parque terão prioridade no 
desenvolvimento dos programas de educação ambiental deste cunho no PNCV.

26. Implantar projeto de cooperação com os pesquisadores que elaboram suas pesquisas no 
PNCV para que os mesmos façam palestras educativas nas escolas da região, e entidades 
educativas ou ambientalistas locais que atuem com projetos de meio ambiente.

Ações de Operacionalização 

27. Elaborar projeto específico para pavimentar a estrada que liga o centro de visitantes aos
atrativos turísticos localizados ao longo do rio Preto, observando-se a sustentabilidade 
ecológica da área.

28. Pavimentar e sinalizar a estrada conforme indicações do projeto específico.

 Recomenda-se que o projeto seja elaborado prevendo a utilização de materiais que 
causem menor impacto ambiental e sejam mais harmônicos com a paisagem da 
área estratégica;

 Esta estrada servirá para o transporte de visitantes até as corredeiras por meio de 
veículos coletivos sendo terminantemente proibido o acesso de veículos particulares 
de visitantes aos atrativos;

 Esta estrada também atenderá as demandas de fiscalização da área estratégica 
servindo ainda para o resgate de visitantes;

 O serviço de transporte coletivo de visitantes será aberto para concessões de modo 
que o Parque fará apenas o controle e monitoramente destes serviços.
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29. Manejar as áreas degradadas na Área Estratégica Interna do Rio Preto, conforme 
indicações geradas a partir do Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento.

 As trilhas destinadas ao uso público deverão ser mantidas e receber intervenções 
corretivas que minimizem os impactos da visitação;

 Deverá ser dada continuidade ao programa de monitoramento de trilhas dos Saltos 
do rio Preto e Cânions e ao mapeamento dos pontos críticos suscetíveis a erosões;

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado. 

30. Instalar a estrutura administrativa do PNCV na Sede do Rio Preto.

 A estrutura administrativa do PNCV será composta pela chefia da Unidade e cinco 
Coordenações temáticas, a saber: Coordenação de Proteção e Manejo, 
Coordenação de Pesquisa e Monitoramento, Coordenação Administrativa, 
Coordenação de Uso Público e Coordenação de Educação Ambiental, somando ao 
todo, 21 funcionários, entre servidores e terceirizados, distribuídos conforme 
organograma apresentado no Programa Temático de Operacionalização.

30.1. Destinar espaço físico para abrigar as Coordenações temáticas da administração do 
Parque, o escritório central da Unidade e a estação central de comunicação.

 A Sede do Rio Preto deverá concentrar as funções administrativas do PNCV e 
manter contato direto com todas as demais estruturas de apoio localizadas nas 
demais AEI e entorno;

 A estação central de comunicação deverá centralizar todas as informações e 
demandar toda a estratégia de organização conjunta do Parque, incluindo: i) contato 
e direcionamentos às estruturas físicas de proteção e manejo (Posto Avançado de 
Fiscalização - PAF do Mulungu, da Baleia, do Cruzeiro, da Torre II, ii) organização e 
controle dos setores de visitação (do rio Preto, do Cruzeiro, e Catingueiro); iii) apoio 
às atividades de pesquisa (alojamentos e bases de pesquisa);

 Constará da central de comunicação serviços de telefonia que atenderá a denúncias 
e ocorrências no PNCV e informará sobre serviços prestados pelo Parque, 
esclarecimento aos produtores e comunidades do entorno;

 Nesse espaço deverão ficar arquivados todos os documentos, relatórios e 
informações relevantes ao pleno funcionamento do Parque, de forma a proporcionar 
praticidade nas consultas;

 Deverá haver, nesse espaço, um livro de registro da entrada de todas as pessoas na 
Sede do Rio Preto, especificando data, horário e destinação.

30.2. Adquirir equipamentos e materiais permanentes necessários ao pleno funcionamento da 
estrutura administrativa do PNCV. 

31. Realizar a manutenção e adquirir equipamentos necessários ao pleno funcionamento da 
Residência do Pesquisador.

 Os materiais de consumo e serviços necessários para que esta área cumpra com 
seu desígnio, servindo de abrigo para pesquisadores deverão constar em projeto 
especifico.
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32. Implantar jogo de lixeiras para separação do lixo junto ao Centro de Visitantes do Rio Preto.

33. Adquirir e instalar uma estação climatológica junto à Sede do Rio Preto.

33.1. Articular junto ao Instituto Nacional de Meteorologia - INMET uma parceria para instalação 
da estação meteorológica na Área Estratégica Interna do Rio Preto, medição e análise dos 
dados, visando à otimização e aproveitamento das informações geradas. 

 Deverá haver um treinamento para os funcionários do PNCV que farão o manuseio 
do equipamento e tratamento básico das informações coletadas.

34. Realizar manutenção nas estradas da Área Estratégica Interna do Rio Preto.

 As Estradas dos Ingleses e da serra da Boa sorte, respectivamente, deverão sofrer 
terraplanagens, confecção/ manutenção de desvios de enxurradas e alguns de seus 
trechos deverão ser cascalhados, tendo em vista a atual ocorrência de depressões e 
atoleiros;

 A Estrada do rio Preto, que liga a Sede do Rio Preto aos atrativos turísticos 
localizados ao longo deste curso d´água deverá sofrer intervenções, tendo em vista: 

i) seu péssimo estado de conservação; 

ii) seu relevo movimentado; 

iii) sua importância para o combate de incêndios e resgates na área de uso 
público; e 

iv) a nova proposição de implantação de serviço de transporte aos visitantes 
em seu trecho que liga o Centro de Visitantes do Rio Preto até a bifurcação 
ao atrativo Corredeiras do rio Preto.

 Os trechos e as intervenções para este acesso serão detalhados em estudo 
especifico.

35. Fazer gestões junto à Secretaria Municipal de Saúde de Alto Paraíso de Goiás, visando a 
viabilização do ambulatório do Centro de Visitantes do Rio Preto.

 É indicado o estabelecimento de convênio com um hospital local para apoio ao 
ambulatório, especialmente em épocas de grande fluxo de visitação.

36. Formalizar parcerias com as Secretarias Municipais de Educação, Associações de 
Condutores de Visitantes e proprietários de RPPN para o desenvolvimento do projeto A Escola 
Vai ao Parque.

 As atividades deste projeto deverão ter ênfase no Centro de Visitantes do Rio Preto, 
nas trilhas do Cruzeiro e das Corredeiras, e nas Unidades de Conservação 
Particulares integrantes do projeto;

 Os condutores de turismo ambiental credenciados, integrantes das Associações de 
Condutores de Visitantes locais deverão, preferencialmente, apoiar o 
desenvolvimento de trabalhos com grupos de seus respectivos municípios. 
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Trilha Pernoite – Sete Quedas

Ações de Proteção e Manejo

37. Implementar estrutura de proteção e manejo adequada neste setor, conforme indicações 
das ações de operacionalização.

37.1. Manter, anualmente, as trilhas e aceiros da trilha para Sete Quedas.

 Deverão ser aceirados alguns trechos nesta trilha de acordo com instruções da 
Coordenação de Prevenção e Combate aos incêndios, criando-se faixas de 
proteção;

 Deverão ser estabelecidos aceiros com largura média entre 20 e 50 metros 
circundando as infra-estruturas deste setor e áreas destinadas ao camping, de forma 
a bloquear as frentes de incêndios.

37.2. Manejar as áreas degradadas desta trilha, conforme indicações do Programa Temático de 
Pesquisa e Monitoramento.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV, desde 
que devidamente instruídos e monitorados por técnicos especializados;

 Deverá ser dada especial atenção à mitigação de impactos provenientes da visitação 
e ao manejo de espécies exóticas de antigas áreas de moradores.

Ações de Visitação

38 Implementar a trilha de Pernoite Sete Quedas.

 A capacidade de suporte desta trilha será objeto de estudo especifico;

 A trilha será restrita às épocas de estiagem, visto que o volume de água na estação 
das chuvas inviabiliza o cruzamento do rio Preto;

 A atividade de pernoite somente será permitida em camping nos locais indicados 
pela administração do PNCV;

 Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha e no camping. Os 
grupos deverão ser informados sobre esta norma antes de iniciar o passeio e 
garantir que o seu lixo seja levado para um local apropriado, fora do PNCV;

 Os visitantes deverão estar acompanhados por representantes da empresa 
concessionária que utilizará técnicas de excursionismo de mínimo impacto.

39. Implementar trilha de acesso ao atrativo Sete Quedas e delimitar áreas propícias e seguras 
para banho.

39.1. Estabelecer local e procedimentos adequados para implantação de camping, conforme 
projeto especifico, o qual deverá considerar:

 A sinalização no percurso e nas áreas de pernoite deverá ser discreta, visando 
indicar o caminho e, no caso dos locais destinados ao camping, reforçar as 
orientações sobre as normas de conduta, segurança e mínimo impacto;
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 A estruturação, o uso, a manutenção e a limpeza das áreas de camping deverá ser 
parte integrante do pacote de concessão do serviço de condução de visitantes para 
o Setor;

 Os visitantes deverão ser informados a não retirar material orgânico de seus locais, 
visto que é essencial para manter a integridade do solo, evitando a ação erosiva das 
chuvas;

 Não será permitida a realização de fogueiras, sendo que a empresa concessionária 
ou visitante deve portar fogareiros com combustível suficiente para suas refeições, 
lanternas ou lampiões;

 Serão vedados o uso de sabão, detergente e outros produtos diretamente nos 
cursos d’água;

 Os pacotes e invólucros de alimentos devem ser trazidos de volta para o descarte 
em locais apropriados, fora do PNCV;

 Os papéis higiênicos e produtos de higiene feminina não devem ser queimados ou 
enterrados, pois podem ocasionar incêndios e sua decomposição é lenta, sendo 
freqüentemente desenterrados por animais. Estes produtos devem ser empacotados 
em sacos plásticos e retirados pela empresa concessionária imediatamente depois 
de finalizado o acampamento;

 Restos e sobras de alimentos também são considerados lixo e devem ser recolhidos 
e retirados do Parque. Os aterros de materiais orgânicos são normalmente 
desenterrados por pequenos animais, fazendo com que se habituem a fontes 
humanas de alimentos;

 Tendo em vista problemas sociais, estéticos, possibilidades de contaminação e 
transmissão de doenças patogênicas de insetos e animais, é indicado que se enterre 
os dejetos humanos. Para tanto, os visitantes devem ser instruídos a cavar os 
buracos a pelo menos 100 metros de fontes de água (e locais onde possa haver 
fluxo para estas), trilhas e acampamentos.

39.2. Implementar atividade de observação de fauna.

 Este projeto deverá considerar os locais propícios à melhor visualização das 
espécies e o mínimo impacto sobre seu habitat e costumes, dentre as áreas 
próximas à trilha e à cachoeira Sete Quedas.

 Deverão ser incentivados treinamentos especializados para condução de visitantes 
envolvendo observação de fauna e flora.

 Será permitido o uso de gravadores sonoros amadores.

 Deverá ser adotada a ficha padrão de avistamento de fauna, notificando as 
informações pertinentes, conforme previsto no Programa Temático de Pesquisa e 
Monitoramento. O registro sistemático das espécies avistadas poderá compor um 
exercício interessante e estimulante aos visitantes adeptos desta modalidade de 
turismo.

 A empresa concessionária será responsável pela compilação e entrega das fichas à 
administração do PNCV, que deverá sistematizá-las e arquivá-las em banco de 
dados específico.
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 Sugere-se a confecção de painéis com imagem, nome popular e nome científico das 
espécies de fauna ocorrentes na região (incluindo as raras e ameaçadas de 
extinção);

 Informações mais específicas, como hábitos e curiosidades de cada espécie podem 
estar dispostos em guias de campo ou folhetos específicos;

 A execução da atividade poderá ser gradativamente enriquecida com a aquisição e 
elaboração de materiais específicos, tais como: i) binóculos; ii) guias de campo 
contendo os hábitos, imagens, informações sobre a reprodução e demais ciclos de 
vida, habitats, distribuição de fauna na área do PNCV e região geográfica e 
curiosidades sobre as espécies; iii) material de áudio com os sons dos animais; 
dentre outros.

39.3 Implementar atividade de observação astronômica.

 Deverão ser incentivados treinamentos especializados para condução de visitantes 
envolvendo observação astronômica.

 A execução da atividade poderá ser enriquecida agregando informações 
relacionadas aos conhecimentos populares locais (dos Kalunga, por exemplo) sobre 
a influência dos astros nos plantios, colheitas e comportamento animal,preenchendo 
a atividade de aspectos culturais e personalidade.

Ações de Conscientização Ambiental

40. Elaborar e implantar projeto específico de interpretação para a trilha pernoite Sete Quedas.

 O objetivo deste projeto é trabalhar temas potenciais dispostos ao longo da trilha, 
para subsidiar o trabalho dos condutores de turismo ambiental, gerando material 
similar ao “Guia do Guia” elaborado para os atrativos do Setor de Visitação do Rio 
Preto;

 O poço da Capivara será um ponto de parada, sem banho, com ênfase na educação 
ambiental sobre fauna, principalmente sobre o pato mergulhão;

 As estruturas interpretativas ao longo da trilha deverão ser objeto de estudos 
específicos;

 Temas potenciais a serem trabalhados são a geomorfologia da serra do Santana, a 
fauna local e a astronomia;

 Ainda que a visita não tenha este fim, ocasionais encontros com animais silvestres, 
pegadas, rastros e fezes são boas oportunidades para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental, que poderão enfocar a grande diversidade de 
espécies do cerrado, a necessidade de se respeitar os animais e seus respectivos 
habitats, além de informações e curiosidades específicas sobre as espécies 
encontradas na região e suas relações.

Ações de Operacionalização Interna

41. Construir torres de observação, uma próxima à torre de radio da Mata Funda, e outra na 
Sete Quedas.
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 Sugere-se a construção de uma torre de 
observação em madeira, com cerca de 12 m de 
altura, conforme modelo apresentado na figura 
4.4.

Figura 4. 4 - Modelo proposto 
para a torre de observação.

42. Implantar estrada de acesso a partir da torre da Mata Funda para a Sete Quedas.

4.7.2.3. Área Estratégica Interna Mulungu/Baleia – AEI 3

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área estratégica encontra-se inserida na zona primitiva, possuindo no seu interior os 
Postos Avançados de Fiscalização da Baleia e do Mulungu, enquadrados no zoneamento como 
zona de uso especial. Esta AEI dá acesso a uma das zonas intangíveis da Unidade, em área de 
campo úmido denominada Sete Lagoas.

 Descrição Geográfica: 

Localiza-se em Planaltos Rebaixados, com pequenas formações montanhosas, que variam a 
cota de 1000 a 1400 m. Engloba a nascente do Córrego Mulungu e outras drenagens da área. 

 Resultados Esperados:

 AEI Mulungu/Baleia devidamente protegida, especialmente áreas de maior 
suscetibilidade aos incêndios, nascentes do rio Preto e córrego Mulungu e acesso à 
zona intangível de Sete Lagoas (Estrada Administrativa V- Mulungu);

 Postos Avançados de Fiscalização do Mulungu e da Baleia em pleno funcionamento;

 Estradas Administrativas com processos avançados de erosão manejados, monitorados 
e em processo de recuperação;

 Nascentes e margens do rio Preto e córrego Estiva sujeitas a processos erosivos e de 
assoreamento manejadas, monitoradas e em processo de recuperação.
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 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Implementar estrutura de proteção e manejo adequada na Área Estratégica Interna 
Mulungu/Baleia, de acordo com indicações das ações de operacionalização.

 Nesta AEI funcionarão dois Postos Avançados de Fiscalização distintos: o PAF do 
Mulungu e o PAF da Baleia. No primeiro ficarão periodicamente baseadas equipes 
de fiscalização e, em épocas de estiagem, brigadistas e parceiros em atividades de 
prevenção e combate aos incêndios. O segundo servirá de apoio às equipes de 
proteção e manejo, em situações de emergência e às atividades de uso público.

1.1. Manter, anualmente, as trilhas e aceiros da Área Estratégica Interna Mulungu/ Baleia.

 Deverão ser aceirados alguns trechos nesta AEI de acordo com instruções da 
Coordenação de Prevenção e Combate aos incêndios, criando-se faixas de 
proteção;

 Deverão ser estabelecidos aceiros com largura média entre 20 e 50 metros, a partir 
do eixo das Estradas Administrativas IV, V e VI (Mulungu-Rio Preto, Mulungu-Sete 
Lagos e acesso ao PAF Baleia, respectivamente) e circundando as infra-estruturas 
desta AEI, de forma a bloquear as frentes de incêndios;

 Deverão ser identificados e mapeados os melhores acessos para captação de água 
nos cursos d´água perenes e, anualmente, abertas picadas de forma a facilitar o 
trabalho dos brigadistas em emergências relacionadas aos incêndios. Os cursos 
d´água indicados são: as Veredas do Jardim de Maytréa e o rio Preto;

 A captação de água na área das Sete Lagoas só se justificará no caso de incêndios 
em áreas de extrema fragilidade em suas proximidades, em função de tratar-se de 
zona intangível do PNCV.

2. Estabelecer rotina e estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Interna do 
Mulungu/Baleia, seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) modificações e alterações que estejam ocorrendo com a flora e 
comportamento da fauna; ii) condições de estradas, sistema de rádio-comunicação, 
cercas, equipamentos e infra-estrutura; iii) indícios de vandalismo sobre o patrimônio 
do PNCV; iv) vestígios de entrada de pessoas não autorizadas, especialmente nas 
proximidades da zona intangível (área de Sete Lagoas) acessada por essa AEI; v) 
surgimento de trilhas clandestinas; e vi) fluxo de automóveis suspeitos na GO 239;

 Neste posto ficarão estabelecidos agentes fiscais que deverão percorrer diariamente 
toda a extensão da GO 239, ao menos semanalmente e, periodicamente, os pontos 
de maior vulnerabilidade nas proximidades desta AEI;

 Nas épocas críticas de prevenção e combate aos incêndios, brigadistas na função 
de observadores avançados dos focos de incêndios ficarão baseados neste posto, 
com extensões nos mirantes do morro da Baleia. Estes deverão monitorar a área a 
cada duas horas e, na ocorrência de fogo, iniciar o combate, alertando o Plantão 
Permanente Central para o encaminhamento do devido apoio;
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 Esta área e suas proximidades deverão ser priorizadas com nível de proteção 
máxima em relação ao fogo, em função das fitofisionomias especialmente frágeis 
que abrigam (Veredas e Matas de Galeria);

 Deverá ser dada total prioridade às atividades de proteção e manejo no caso de 
emergências, podendo, nas demais situações, serem as instalações compartilhadas 
com atividades de pesquisa e apoio à visitação;

 Na ocorrência de grandes incêndios ou próximo ao setor de visitação desta AEI, 
cessarão as atividades turísticas e serão disponibilizados todos os meios e técnicos 
para apoio direto ou indireto ao combate. 

3. Manejar as áreas degradadas da Área Estratégica Interna do Mulungu/Baleia, conforme 
indicações geradas a partir do Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV e por 
monitores ambientais credenciados, desde que devidamente instruídos e 
monitorados por técnicos especializados.

3.1. Recuperar as áreas erodidas ou suscetíveis às erosões provenientes das estradas e trilhas 
de acesso (serviço e uso público).

 Os acessos e trilhas destinadas ao uso público e às infra-estruturas desta AEI 
deverão receber intervenções corretivas que minimizem seus impactos, 
especialmente por se tratar de uma área de grande fragilidade ecológica.

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado. 

3.2. Recuperar erosões e assoreamentos nas margens do córrego Estiva, localizado nas 
proximidades desta AEI.

Ações de Operacionalização 

4. Realizar a manutenção e adquirir equipamentos necessários ao pleno funcionamento dos 
postos avançados de fiscalização do Mulungu e Baleia.

4.1. Restaurar e realizar constante manutenção nas Estradas Administrativas da Área 
Estratégica Interna Mulungu/ Baleia.

 As Estradas Administrativas I e III, que ligam a Sede do rio Preto ao rio dos Ingleses 
e a serra da Boa Sorte, respectivamente, deverão sofrer terraplanagens, confecção/ 
manutenção de desvios de enxurradas e alguns de seus trechos deverão ser 
cascalhados, tendo em vista a atual ocorrência de depressões e atoleiros.

4.7.2.4 Área Estratégica Interna Cruzeiro – AEI 4

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área estratégica encontra-se inserida em zona primitiva. Propõe-se a instalação de um 
novo posto de fiscalização e mirante, os quais se enquadrarão como zona de uso especial e 
zona de uso extensivo, respectivamente.
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 Descrição Geográfica:

Está situada na porção leste do Parque, em Planaltos Montanhosos, com cotas elevadas, 
alcançando até 1500 m.

 Resultados Esperados:

 AEI do Cruzeiro, devidamente protegida, especialmente em áreas a serem destinadas 
ao uso público e com maior suscetibilidade aos incêndios e à caça;

 Processos erosivos manejados, monitorados e em processo de recuperação, 
especialmente às margens do córrego Santana;

 Retirada de todo o gado da UC;

 Trilha do Cruzeiro, mirante, pontos de descanso, intervenções de segurança e 
intervenções interpretativas implementadas;

 Posto Avançado de Fiscalização do Cruzeiro implementado e em pleno funcionamento;

 Desenvolvimento do projeto A Escola Vai ao Parque, especialmente junto às classes 
escolares de Alto Paraíso e comunidades próximas, como o Moinho.

 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Implementar estrutura de proteção e manejo adequada na Área Estratégica Interna do 
Cruzeiro, de acordo com indicações das ações de operacionalização interna dispostas a seguir.

 Nesta AEI será construído o Posto Avançado de Fiscalização do Cruzeiro, onde 
ficarão periodicamente baseadas equipes de fiscalização e, em épocas de estiagem, 
brigadistas e parceiros em atividades de prevenção e combate aos incêndios. 

1.1. Manter, anualmente, as trilhas e aceiros da Área Estratégica Interna do Cruzeiro.

 Deverão ser aceirados alguns trechos de entrecortes nesta AEI de acordo com 
instruções da Coordenação de Prevenção e Combate aos incêndios, criando-se 
faixas de proteção;

 Deverão ser estabelecidos aceiros com largura média entre 20 e 50 metros, a partir 
do eixo da Estrada Administrativa VIII (GO 118-Cruzeiro) e circundando as infra-
estruturas desta AEI (PAF e quiosque do mirante), de forma a bloquear as frentes de 
incêndios;

 Deverão ser identificados e mapeados os melhores acessos para captação de água 
nas nascentes do rio Preto e, anualmente, abertas trilhas de forma a facilitar o 
trabalho dos brigadistas em emergências relacionadas aos incêndios, considerando 
a adoção de medidas que preservem e evitem ações prejudiciais ao recurso.

2. Estabelecer rotina de proteção e manejo para o Posto Avançado do Cruzeiro.

 Neste posto ficarão estabelecidos agentes fiscais que deverão percorrer diariamente 
toda a extensão da GO 118, ao menos semanalmente o setor de visitação (Mirante 
do Cruzeiro), e periodicamente os pontos de maior vulnerabilidade nas proximidades 
desta AEI;
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 Nas épocas críticas de prevenção e combate aos incêndios, brigadistas na função 
de observadores avançados dos focos de incêndios ficarão baseados neste posto, 
devendo monitorar a área a cada duas horas e na ocorrência de fogo, iniciar o 
combate, alertando o Plantão Permanente Central para o encaminhamento do 
devido apoio.

3. Estabelecer estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Interna do Cruzeiro, 
seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) modificações e alterações que estejam ocorrendo com a flora e 
comportamento da fauna; ii) presença de gado; iii) condições de estradas, sistema 
de rádio-comunicação, cercas, equipamentos e infra-estrutura; iv) indícios de 
vandalismo sobre o patrimônio do PNCV; v) vestígios de entrada de pessoas não 
autorizadas; vi) surgimento de trilhas clandestinas; vii) fluxo de automóveis suspeitos 
na GO118;

 Deverá ser dada total prioridade às atividades de proteção e manejo no caso de 
emergências, podendo, nas demais situações, serem as instalações compartilhadas 
com atividades de pesquisa e apoio à visitação;

 Na ocorrência de grandes incêndios ou próximos ao setor de visitação desta AEI 
(mirante do Cruzeiro), cessarão as atividades turísticas e serão disponibilizados 
todos os meios e técnicos para apoio direto ou indireto ao combate;

 Deverá ser dada especial atenção aos pontos de entrada de invasores, onde 
constantemente ocorrem ações de vandalismo nas cercas;

 Os visitantes do Setor de Visitação do Cruzeiro poderão ser alertados no caso de 
flagrante do descumprimento das normas e procedimentos de conduta, sendo 
retirados do PNCV caso persistam as infrações.

4. Manejar as áreas degradadas da Área Estratégica Interna do Cruzeiro, conforme indicações 
geradas a partir do Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento das AGGI.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV e por 
monitores ambientais credenciados, desde que devidamente instruídos e 
monitorados por técnicos especializados.

4.1. Recuperar as áreas erodidas ou suscetíveis às erosões provenientes das estradas e trilhas 
de acesso (serviço e uso público).

 Os acessos e trilha destinada ao uso público e às infra-estruturas desta AEI deverão 
receber intervenções corretivas que minimizem seus impactos, especialmente em 
áreas de maior declividade e próximo às nascentes;

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado. 

4.2. Recuperar erosões e assoreamentos nas margens do córrego Santana.

Ações de Visitação

5. Implementar o atrativo Trilha do Cruzeiro.

A Trilha do Cruzeiro faz parte de um caminho utilizado pelos antigos para ir de Alto Paraíso de 
Goiás ao município de Cavalcante e possui cerca de 3 km até o mirante, com vista privilegiada 
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para o centro do PNCV. O percurso passará próximo ao Posto Avançado de Fiscalização do 
Cruzeiro.

 A capacidade de suporte desta trilha será determinada com base em estudos 
específicos.

5.1. Implantar a área de lazer e recreação da Trilha do Cruzeiro.

 Esta área deverá ser implantada em local sombreado e próximo ao mirante do 
Cruzeiro, no final do percurso da trilha; 

 Sugere-se a instalação de dois quiosques, com mesas e bancos em desenho 
rústico, circulares e fixos ao chão, com capacidade para utilização por cerca de 20 
pessoas por vez; 

 Não será permitida a instalação de lixeiras nesta área. O visitante deverá retornar 
com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de iniciar o passeio.

Ações de Conscientização Ambiental

6. Elaborar e implementar projeto específico de sinalização interpretativa da Trilha do Cruzeiro. 

 Para a realização deste projeto deverá ser contratado profissional especializado, que 
indicará as temáticas abordadas e diretrizes para instalação da sinalização 
interpretativa, incluindo materiais adequados, quantidades e locais apropriados para 
cada tema, visando expor sempre um conteúdo diferente ao visitante.

7. Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de turismo pedagógico na Trilha do 
Cruzeiro.

Esta atividade faz parte do Programa A Escola Vai ao Parque e, nesta porção do PNCV, deverá 
ter como ênfase a Trilha do Cruzeiro, onde serão implementados sinalização interpretativa e 
equipamentos facilitadores de atividades educativas ao ar livre. 

 Apenas um grupo escolar, com o máximo de 40 alunos, poderá visitar esta trilha por 
dia. A trilha deverá ser realizada com grupos alternados de no máximo 20 pessoas e 
com pelo menos 1 responsável para cada 5 alunos;

 As comunidades da área de influência terão prioridade no desenvolvimento dos 
programas de educação ambiental deste cunho no PNCV;

 Todas as atividades de uso público nesta AEI deverão ser acompanhadas por um 
servidor ou parceiro.

Ações de Operacionalização Interna

8. Construir o Posto de Fiscalização do Cruzeiro.

Sua posição se justifica pela necessidade de proteção e conservação, alem do potencial de 
visitação nesta área do Parque situada na proximidade com a rodovia GO 118 sejam 
extremamente vulneráveis e relevantes para a fiscalização. O entorno do local eleito para o 
estabelecimento do Posto do Cruzeiro possui uma capacidade de visualização que se estende 
para cerca de 10 km na extensão da citada rodovia, cerca de 15 km para sudoeste, no sentido 
da Sede do Rio Preto, e cerca de 20 km para o noroeste, no sentido da sede municipal de 
Cavalcante.
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8.1. Reformar casa funcional em alvenaria com 50 m², composta por um quarto, sala, cozinha, 
banheiro, varanda e depósito de equipamentos, de acordo com projeto específico. 

8.2. Construir portão de entrada e guarita para o controle da visitação, conforme projeto 
específico. 

9. Restaurar e realizar constante manutenção na Estrada Administrativa da Área Estratégica 
Interna do Cruzeiro.

 A Estrada Administrativa VIII, que liga a rodovia GO 118 ao Cruzeiro, deverá sofrer 
terraplanagens, confecção/manutenção de desvios de enxurradas e alguns de seus 
trechos deverão ser cascalhados, tendo em vista a atual ocorrência de depressões e 
atoleiros.

10. Dotar o Setor de Visitação do Cruzeiro de equipamentos e acessos adequados.

10.1. Implantar quiosques com mesas e bancos na área de lazer e recreação da Trilha do 
Cruzeiro, placas interpretativas e equipamentos de segurança ao longo do percurso. 

11. Formalizar parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e Associações diversas
para o apoio e realização do projeto A Escola Vai ao Parque nesta AEI.

4.7.2.5 Área Estratégica Interna Catingueiro – AEI 5

 Inserção no Zoneamento:

Esta área estratégica está inserida em zona primitiva e possui proposta de uma nova trilha, a 
qual se enquadrará como zona de uso extensivo.

 Descrição Geográfica:

A área está localizada na região norte do Parque, em compartimento de transição, nas 
nascentes e drenagem do ribeirão Montes Claros, em regiões com cotas de 600 m.

 Resultados Esperados:

 AEI Catingueiro devidamente protegida, especialmente em áreas a serem destinadas ao 
uso público e com maior suscetibilidade à caça;

 Processos erosivos manejados, monitorados e em processo de recuperação, 
especialmente nas nascentes e margens do ribeirão Montes Claros;

 Retirada de todo o gado da UC;

 Setor de Visitação Catingueiro implementado;

 Instalação e pleno funcionamento do destacamento da Polícia Florestal na porção 
externa da UC;

 Moradores da região do Catingueiro atuando em parceria com o Parque;

 Melhoramento das estradas de acesso.
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 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Manter, anualmente, as picadas e aceiros da Área Estratégica Interna Catingueiro.

 Deverão ser aceirados alguns trechos de entrecortes nesta AEI de acordo com 
instruções da Coordenação de Prevenção e Combate aos incêndios, criando-se 
faixas de proteção;

 Deverão ser identificados e mapeados os melhores acessos para captação de água 
nos cursos d´água perenes e, anualmente, abertas picadas de forma a facilitar o 
trabalho dos brigadistas em emergências relacionadas aos incêndios. 

2. Identificar os cursos d´água perenes para suprir as atividades de combate aos incêndios.

3. Fazer gestões para o estabelecimento de uma rotina de proteção e manejo para a Área 
Estratégica Interna Catingueiro, de acordo com indicações das ações de operacionalização 
interna apresentadas a seguir.

 Deverá haver um destacamento entre as equipes de fiscalização responsável por, ao 
menos quinzenalmente, realizar rondas passando por esta AEI, respectivo setor de 
visitação e todo o perímetro norte da Unidade;

 Deverá haver gestões junto ao Governo do estado de Goiás visando o 
estabelecimento de um destacamento da Polícia Militar Florestal junto ou próximo à 
região do Catingueiro, fora do PNCV, destinado a marcar presença mais intensa 
nesta AEI, comprometendo-se a alertar o escritório central de proteção (na Sede do 
Rio Preto) para que tome as providências cabíveis no caso de qualquer emergência;

 Nas épocas críticas de prevenção e combate aos incêndios, brigadistas, monitores 
ambientais designados e observadores comunitários deverão ficar atentos aos focos 
de incêndios, monitorando periodicamente a área e, na ocorrência de fogo, iniciar o 
combate, alertando o Plantão Permanente Central para o encaminhamento do 
devido apoio;

4. Estabelecer estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Interna Catingueiro, 
seguindo demandas específicas e características da área.

 Os responsáveis pela tarefa sejam eles servidores da Unidade Federal ou da Polícia 
Militar Florestal, deverão observar as seguintes características: i) modificações e 
alterações que estejam ocorrendo com a flora e comportamento da fauna; ii) 
presença de gado; iii) condições de estradas, cercas e infra-estrutura; iv) indícios de 
vandalismo sobre o patrimônio do PNCV; v) vestígios de entrada de pessoas não 
autorizadas; v) fluxo de automóveis suspeitos na estrada de ligação entre os 
municípios de Cavalcante e Colinas do Sul;

 Na ocorrência de grandes incêndios ou próximos ao setor de visitação desta AEI 
cessarão as atividades turísticas e serão disponibilizados todos os meios e técnicos 
para apoio direto ou indireto ao combate;

 Todos os visitantes desta AEI deverão receber orientações quanto às normas e 
procedimentos de conduta junto ao Centro de Visitantes na AEI e deverão ser 
alertados no caso de flagrante do descumprimento destas, sendo retirados do PNCV 
caso persistam as infrações.
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5. Manejar as áreas degradadas da Área Estratégica Interna Catingueiro, conforme indicações 
geradas a partir do Programas Temáticos de Pesquisa e Monitoramento.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV e por 
monitores ambientais credenciados, desde que devidamente instruídos e 
monitorados por técnicos especializados. 

5.1. Recuperar as áreas erodidas ou suscetíveis às erosões.

 Os acessos e trilhas destinadas ao uso público e às infra-estruturas desta AEI 
deverão receber intervenções corretivas que minimizem seus impactos, 
especialmente por se tratar de uma área de grande fragilidade ecológica.

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado. 

5.2. Recuperar as áreas com pastagens exóticas e áreas onde, ao longo dos anos, houve 
sobrepastoreio e queimadas freqüentes. 

Ações de Visitação

6. Implementar Setor de Visitação Catingueiro.

Trata-se da abertura de um segundo portão na porção norte do PNCV, localizado a cerca de 
40 km da sede municipal de Cavalcante, cujo acesso se dá pela estrada de ligação do 
município a Colinas do Sul, passando por trechos sinuosos da Serra do Vão e pela região 
do Catingueiro.

O setor será composto, a princípio, por 1 atrativo (Rio Montes Claros).

 O sistema de controle da visitação deste setor se dará conforme indicações do 
Programa Temático de Visitação das AGGI.  

 A capacidade de suporte deste Setor de Visitação será determinada através de 
estudos específicos.

6.1. Instalar portão de entrada na AEI.

6.2. Elaborar projeto específico para a portaria de entrada contendo no mínimo portão de 
acesso e guarita de cobrança de ingressos.

6.3. Implantar Centro de Visitantes.

6.4. Elaborar projeto específico e construir Centro de Visitantes.

 Neste Centro de Visitantes deverá existir espaços para instalação de exposições 
interpretativas, lanchonete e auditório com recursos áudio-visuais;

 O projeto deverá contemplar alternativas ecológicas de iluminação como placas 
solares e de reutilização e captação de água.

6.5. Equipar o Centro de Visitantes para seu adequado funcionamento.

6.6. Estabelecer serviços de concessões para cobrança de ingressos, condução na visitação e 
lanchonete.
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6.7. Estabelecer parceria com a Prefeitura de Cavalcante para melhoria das estradas que dão 
acesso à região do Catingueiro.

6.8. Construir e equipar Posto de Apoio a Fiscalização – PAF nesta AEI, próximo à guarita de 
entrada.

 Recomenda-se a construção de infra-estrutura que comporte pelo menos 4 pessoas, 
com cozinha, 2 dormitórios e 1 banheiro. 

6.9. Implantar trilha de acesso aos atrativos.

 Deverá ser realizada expedição de caráter exploratório para levantamento, avaliação 
e delimitação definitiva do percurso e pontos de descanso e contemplação, visando 
gerar subsídios consistentes para a demarcação da trilha;

 Deverão ser providenciadas medidas de contenção de erosões, minimização de 
impactos e equipamentos de segurança adequados;

 Algumas indicações a serem consideradas para a abertura de novas trilhas foram 
previstas no Programa Temático de Operacionalização;

 Não será permitida a instalação de lixeiras na trilha. O visitante retornará com seu 
lixo, levando-o de volta à sede municipal e deverá ser informado desta norma antes 
de iniciar a atividade;

 Poderá ser instalada apenas sinalização indicativa, com ênfase nas bifurcações, 
preferencialmente no estilo totem (com utilização de rochas), procurando gerar o 
mínimo impacto visual;

6.10. Elaborar e implantar projeto para visitação de trilhas com equipamentos facilitadores 
visando à segurança do visitante.

6.11, Elaborar e implantar um projeto específico para observação de fauna nesta AEI.

Ações de Conscientização Ambiental

6.12. Desenvolver projeto específico de interpretação da trilha do Setor de Visitação 
Catingueiro.

Ações de Operacionalização Interna

6.13. Dotar o Setor de Visitação Catingueiro de equipamentos de segurança, controle e 
acessos adequados.

4.7.2.6 Área Estratégica Interna Pouso Alto – AEI 6

 Inserção no Zoneamento:

Esta área estratégica está inserida em zona primitiva e possui proposta de adequação do Posto 
de Fiscalização do Pouso Alto.
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 Descrição Geográfica:

A área está localizada na região sudeste do Parque, em regiões com cotas superiores a 
1000 m.

 Resultados Esperados:

 AEI Pouso Alto devidamente protegida, especialmente em áreas com maior 
suscetibilidade à caça;

 Processos erosivos manejados, monitorados e em processo de recuperação, 
especialmente na via de acesso ao Posto de Fiscalização.

 Retirada de todo o gado da UC;

 Melhoramento da estrada de acesso;

 Posto Avançado de Fiscalização do Pouso Alto em pleno funcionamento

 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1 Implementar estrutura de proteção e manejo adequada na Área Estratégica Interna Pouso 
Alto, de acordo com indicações das ações de operacionalização.

 Nesta AEI funcionará o Posto Avançado de Fiscalização do Pouso Alto, onde ficarão 
periodicamente baseadas equipes de fiscalização e, em épocas de estiagem, 
brigadistas e parceiros em atividades de prevenção e combate aos incêndios. 
Poderá também servir de apoio às equipes de proteção e manejo, em situações de 
emergência e às atividades de uso público.

1.1. Manter, anualmente, as trilhas e aceiros da Área Estratégica Interna Pouso Alto.

 Deverão ser aceirados alguns trechos nesta AEI de acordo com instruções da 
Coordenação de Prevenção e Combate aos incêndios, criando-se faixas de 
proteção.

2. Estabelecer rotina e estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Interna do 
Pouso Alto, seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) modificações e alterações que estejam ocorrendo com a flora e 
comportamento da fauna; ii) condições de estradas, sistema de rádio-comunicação, 
cercas, equipamentos e infra-estrutura; iii) indícios de vandalismo sobre o patrimônio 
do PNCV; iv) vestígios de entrada de pessoas não autorizadas; v) surgimento de 
trilhas clandestinas; e vi) fluxo de automóveis suspeitos na GO 118;

 Neste posto ficarão estabelecidos agentes fiscais que deverão percorrer diariamente 
toda a extensão da GO 118, ao menos semanalmente e, periodicamente, os pontos 
de maior vulnerabilidade nas proximidades desta AEI;

 Nas épocas críticas de prevenção e combate aos incêndios, brigadistas na função 
de observadores avançados dos focos de incêndios ficarão baseados neste posto. 
Estes deverão monitorar a área a cada duas horas e, na ocorrência de fogo, iniciar o 
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combate, alertando o Plantão Permanente Central para o encaminhamento do 
devido apoio;

 Deverá ser dada total prioridade às atividades de proteção e manejo no caso de 
emergências, podendo, nas demais situações, serem as instalações compartilhadas 
com atividades de pesquisa e apoio à visitação;

 Na ocorrência de grandes incêndios ou próximo ao setor de visitação desta AEI, 
cessarão as atividades turísticas e serão disponibilizados todos os meios e técnicos 
para apoio direto ou indireto ao combate.

3. Manejar as áreas degradadas da Área Estratégica Interna do Pouso Alto, conforme 
indicações geradas a partir do Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV e por 
monitores ambientais credenciados, desde que devidamente instruídos e 
monitorados por técnicos especializados.

3.1. Recuperar as áreas erodidas ou suscetíveis às erosões provenientes das estradas e trilhas 
de acesso.

 Esta ação deverá ser feita com base em conhecimento técnico especializado. 

Ações de Operacionalização 

4. Realizar a manutenção e adquirir equipamentos necessários ao pleno funcionamento do
posto avançado de fiscalização do Pouso Alto.

4.1. Restaurar e realizar constante manutenção na Estrada Administrativa da Área Estratégica 
Interna Pouso Alto.

A Estrada Administrativa IX, que liga a GO 118 ao Posto de Fiscalização do Pouso Alto, deverá
sofrer terraplanagens, confecção/ manutenção de desvios de enxurradas e alguns de seus 
trechos deverão ser cascalhados, tendo em vista a atual ocorrência de depressões e atoleiros.

4.7.3 ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS - AEE

As Áreas Estratégicas Externas são, por definição, aquelas relevantes para a integração da UC 
com sua região, especialmente sua Zona de Amortecimento, que apresentam situações 
específicas (ameaças/oportunidades) para as quais serão direcionadas estratégias visando 
reverter ou otimizar o quadro.

O estabelecimento de áreas para manejo externas à Unidade de Conservação tem seu 
respaldo na Lei 9.985/00, o SNUC, que dispõe no parágrafo 1º do Art. 25: “O órgão responsável 
pela administração da Unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e 
o uso dos recursos naturais da Zona de Amortecimento e dos corredores ecológicos de uma 
Unidade de Conservação”.
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Foram definidas 05 Áreas Estratégicas Externas ao PNCV:

 São Jorge – AEE 1

 Capela – AEE 2

 Bico do Gavião – AEE 3

 Rodovias GO 239 GO 118 e rodovia Cavalcante/Colinas – AEE 4

 Sedes Municipais – AEE 5

O mapa 4.10 a seguir apresenta suas localizações.
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Mapa 4. 10 - Áreas Estratégicas Externas - AEE 
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4.7.3.1 São Jorge – AEE 1

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área estratégica possui zonas urbanas que não estão inseridas na Zona de 
Amortecimento, entretanto, suas áreas lindeiras são o próprio Parque e a Zona de 
Amortecimento do mesmo.

 Descrição Geográfica e Aspectos Gerais: 

Esta área está situada em planaltos montanhosos, em cota não superior a 1000 m. Trata-se de 
um distrito do município de Alto Paraíso de Goiás contíguo ao PNCV em sua porção sul, cuja 
importância se dá em função de constituir o único acesso até então permitido à UC, à Sede do 
Rio Preto e aos atrativos em uso.

São Jorge é uma vila historicamente ligada à fase de ascensão das atividades garimpeiras e 
somente após a organização do uso público no PNCV seus moradores mudaram drasticamente 
suas fontes de subsistência, vivendo, hoje, basicamente do turismo, por meio da prestação de 
serviços de hospedagem, alimentação e guiagem, sendo em sua maioria, militantes da causa 
ambiental que lhes garante a sobrevivência.

 Resultados Esperados:

 AEE São Jorge devidamente protegida, especialmente em áreas contíguas ao PNCV;

 Coleta de lixo regular e destinação adequada dos resíduos;

 Desenvolvimento de atividades econômicas de mínimo impacto;

 Ordenamento e profissionalização da atividade turística.

 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Estabelecer estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Externa São Jorge, 
seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) o despejo de lixo em locais inapropriados, especialmente que 
possam prejudicar diretamente o PNCV, como em áreas que poluam o córrego 
Rodoviarinha/ Preguiça; ii) focos de erosões, especialmente contíguos ao PNCV, ou 
que desencadeiem o assoreamento de corpos d´água locais; iii) uso indiscriminado 
de fogo; iv) indícios de caça e desmatamentos; v) venda e locais de origem de 
extração das pedras preciosas e semi-preciosas; vi) criação de animais domésticos 
soltos na Vila, especialmente cães e gatos; vii) extração de areia e cascalho; viii) 
despejo de entulho em locais inapropriados.

2. Estabelecer rotina de rondas na Área Estratégica Externa São Jorge.

 As áreas contíguas ao PNCV que possam servir de entrada alternativa de pessoas 
deverão ser semanalmente percorridas, verificando a integridade das cercas e a 
presença de indícios de invasores;
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 A proximidade da Sede do Rio Preto não deverá constituir um fator para o 
menosprezo do potencial de ocorrência de infrações, devendo ser percorridos 
periodicamente os pontos vulneráveis aos impactos ambientais na Vila e 
proximidades.

3. Buscar apoio e resolução da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás para a destinação 
adequada do lixo (aterro controlado/sanitário em local apropriado), bem como coleta regular.

 Deverão ser consideradas as indicações do Plano de Gestão Ambiental de São 
Jorge em relação à gestão do lixo. 

Ações de Pesquisa e Monitoramento

4. Investigar vocações econômicas de baixo impacto que possam ser estimuladas entre os 
moradores do povoado de São Jorge.

Ações de Integração Externa

5. Estabelecer parcerias e desenvolver atividades de integração com os moradores do povoado 
de São Jorge, conforme indicações do Programa Temático de Integração Externa das AGGE.

 Os moradores do povoado de São Jorge deverão ser envolvidos nas diversas 
atividades promovidas pela UC, tais como: i) eventos em datas comemorativas; ii) 
visitas orientadas de lideranças comunitárias ao Parque; iii) vivências ambientais 
para jovens no Parque; iv) aulas ao ar livre e atividades educativas no Parque, 
dentro do projeto A Escola Vai ao Parque; v) atividades de extensão, 
conscientização e envolvimento dos moradores, dentro do projeto Comunidade 
Parceira; vi) capacitação de agentes multiplicadores e monitores ambientais;

 Deverá ser estimulado que os moradores atuem como observadores comunitários,  
instruídos a alertar o escritório central de proteção e manejo da Sede do Rio Preto 
sempre que detectarem infrações e o desenvolvimento de atividades potencialmente 
impactantes;

 A atuação dos observadores comunitários deverá ser intensificada nos períodos 
propícios a ocorrência de incêndios;

 Deverá ser estimulada a participação de alguns moradores no treinamento de 
prevenção e combate aos incêndios, anualmente ministrado pelo 
PREVFOGO/IBAMA.

Ações de Alternativa de Desenvolvimento

6. Disponibilizar informações e viabilizar capacitações acerca de técnicas econômicas 
alternativas de produção.

 Nesta AEE deverá ser dada ênfase aos seguintes aspectos: i) hortas comunitárias 
de produtos orgânicos; ii) beneficiamento de produtos do Cerrado; iii) produção 
sustentada de artesanato; dentre outras.

7. Estimular o desenvolvimento da atividade turística.

 Deverão ser estimuladas medidas em relação à especulação imobiliária no povoado.
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Ações de Conscientização Ambiental

8. Utilizar como tema de educação ambiental um projeto sobre lixo (diferentes tipos, 
armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos diferenciados, reutilização e
reciclagem). 

Ações de Operacionalização Externa

9. Estabelecer acordos e parcerias com a comunidade, Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de 
Goiás e instituições diversas para a implementação das ações previstas para esta AEE.

4.7.3.2 Capela – AEE 2

 Inserção no Zoneamento:

Tendo em vista o pouco desenvolvimento da região que envolve o vilarejo da Capela, este setor 
possui uma área urbana muito pequena e ainda não definida por um Plano Diretor, desta forma, 
considera-se que toda esta AEE se encontra na Zona de Amortecimento do PNCV. 

 Descrição Geográfica e Aspectos Gerais: 

Esta área estratégica externa está situada em compartimento de transição, margeando o início 
da planície do rio Claro. Possui cotas entre 800 a 600 m, no sentido sul-norte. É marcada pela 
presença do ribeirão Fiandeira.

Capela é uma antiga vila que já esteve ligada à produção de trigo e gêneros alimentícios para 
suprimento dos garimpeiros que se instalavam nas proximidades. Trata-se de um distrito do 
município de Cavalcante, isolado pela dificuldade de acesso, porém de extrema importância 
para a gestão do PNCV em sua porção central-sudoeste.

 Resultados Esperados:

 AEE Capela devidamente protegida, especialmente em áreas contíguas ao PNCV;

 Efetivação das Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente do ribeirão 
Fiandeiras;

 Integração dos moradores do povoado nas atividades do PNCV, especialmente 
atividades de proteção, enquanto observadores comunitários, e campanhas educativas;

 Coleta de lixo regular e destinação adequada dos resíduos;

 Desenvolvimento de atividades econômicas de mínimo impacto;

 Levantamento de potencialidades e formatação de produtos turísticos de acordo com as 
vocações locais;

 Escritório administrativo da Prefeitura Municipal de Cavalcante instalado no Povoado da 
Capela;

 Melhoria do acesso;

 Fortalecimento cultural.
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 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Estabelecer estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Externa Capela, 
seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) o despejo de lixo em locais inapropriados; ii) focos de erosões, 
especialmente contíguos ao PNCV ou que desencadeiem o assoreamento do 
ribeirão Fiandeira; iii) uso indiscriminado de fogo, especialmente em áreas próximas 
aos limites do PNCV; iv) indícios de caça e desmatamentos; v) venda e origem de 
pedras preciosas e semipreciosas, averiguando a possibilidade de sua retirada do 
pequeno garimpo estabelecido na região das Fiandeiras (interior do PNCV); vi) 
criação de animais domésticos de forma extensiva, especialmente bovinos e 
eqüinos.

2. Estabelecer rotina de rondas na Área Estratégica Externa da Capela.

 Esta AEE deverá ser percorrida ao menos quinzenalmente, com ênfase no perímetro 
e acessos ao PNCV. 

3. Estabelecer um programa para efetivação das Reservas Legais e Áreas de Preservação 
Permanente.

 As propriedades lindeiras ao PNCV que dispõem de vegetação nativa em qualquer 
grau de alteração deverão ter prioridade como áreas sujeitas a serem adquiridas 
com fins de compor reservas legais em consórcio.

4. Buscar apoio e resolução da Prefeitura Municipal de Cavalcante para a destinação adequada 
do lixo (aterro controlado/sanitário em local apropriado), bem como coleta regular.

Ações de Pesquisa e Monitoramento

5. Investigar vocações econômicas de baixo impacto que possam ser estimuladas entre os 
moradores do povoado da Capela.

6. Incentivar o levantamento das potencialidades paisagísticas, culinárias, artesanais e 
artísticas que possam ser agregadas na formatação de produtos turísticos nas proximidades do 
povoado.

Ações de Integração Externa

7. Propor a instalação de um escritório administrativo da Prefeitura Municipal de Cavalcante no 
povoado da Capela, equipado com os recursos físicos e humanos necessários para a 
realização de atividades básicas de administração.

 Essa atividade visa à descentralização e facilitação das ações rotineiras e 
emergenciais do Distrito devendo, para tanto, contar com uma sede física, 
atribuições bem delineadas e pessoal devidamente contratado e bem treinado para 
executá-las e responder pelas mesmas;
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 Além de gerar relativa autonomia para suprir as necessidades emergenciais da Vila 
e das comunidades do entorno, a instalação de uma estrutura administrativa 
facilitará a comunicação dos moradores com o PNCV e, conseqüentemente, uma 
melhor integração.

8. Estabelecer parcerias e desenvolver atividades de integração com os moradores do povoado 
da Capela, conforme indicações do Programa Temático de Integração Externa das AGGE.

 O povoado da Capela deverá estar entre as localidades prioritárias para realização 
de atividades de educação e sensibilização quanto à importância do PNCV e seus 
moradores deverão ser envolvidos nas diversas atividades promovidas pela UC, tais 
como: i) eventos em datas comemorativas; ii) visitas orientadas de lideranças 
comunitárias ao Parque; iii) vivências ambientais para jovens no Parque; iv) aulas ao 
ar livre e atividades educativas no Parque, dentro do projeto A Escola Vai ao Parque; 
v) atividades de extensão, conscientização e envolvimento dos moradores, dentro do 
projeto Comunidade Parceira, vi) capacitação de agentes multiplicadores e 
monitores ambientais;

 Deverá ser estimulado que os moradores atuem como observadores comunitários, 
instruídos a alertar o escritório central de proteção e manejo da Sede do Rio Preto 
sempre que detectarem infrações e o desenvolvimento de atividades potencialmente 
impactantes;

 A atuação dos observadores comunitários deverá ser intensificada nos períodos 
propícios a ocorrência de incêndios;

 Deverá ser estimulada a participação de alguns moradores no treinamento de 
prevenção e combate aos incêndios, anualmente ministrado pelo 
PREVFOGO/IBAMA.

Ações de Alternativa de Desenvolvimento

9. Articular com as Prefeituras Municipais e Departamento de Estradas e Rodagem – DER/GO 
intervenções de melhoria para a estrada que liga o povoado da Capela às sedes municipais de 
Cavalcante e Colinas do Sul. 

10. Disponibilizar informações e viabilizar capacitações acerca de técnicas econômicas 
alternativas de produção.

 Nesta AEE deverá ser dada ênfase aos seguintes aspectos: i) manejo florestal 
sustentado; ii) práticas que evitem a utilização de queimadas para renovação do 
pasto; iii) boi verde; iv) silagem para pecuária intensiva; v) hortas comunitárias de 
produtos orgânicos; vi) permacultura; vii) beneficiamento de produtos do Cerrado; 
viii) produção sustentada de artesanato, dentre outras;

 Há inúmeras possibilidades de apoiar iniciativas produtivas visando a conservação 
da natureza e seus recursos. Em relação aos recursos florísticos poderá, por 
exemplo, ser incentivada a criação de hortas e pomares domésticos e/ou 
comunitários com plantas/ervas medicinais e ornamentais, condimentos florestais e 
frutos5. 

                                                
5 Estas práticas, além de incidirem diretamente na recuperação e reposição de recursos naturais mais utilizados, 
estariam conduzindo as comunidades rurais a produzirem fontes alternativas de nutrição, promovendo uma melhoria 
da qualidade de vida mediante a disponibilidade de nutrientes a baixos custos e com tempos prolongados de 
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 Em relação à fauna, pode-se incentivar, tanto no nível doméstico como comunitário, 
a criação de animais de pequeno porte em sistema de semi-confinamento;

 O aprendizado sobre desidratação e conserva de frutas e legumes poderá instituir 
importantes práticas de economia doméstica, sobretudo em função da distância dos 
centros de abastecimento e da necessidade de aproveitamento dos recursos 
sazonais6.

11. Estimular o desenvolvimento da atividade turística.

11.1. Disponibilizar informações e viabilizar capacitações acerca de formatação de atrativos, 
serviços e infra-estrutura adequados para o desenvolvimento da atividade turística.

 Deverá ser incentivada a abertura de atrativos nesta AEE e proximidades, que 
beneficiem os povoados da Capela e Moquém e somem elementos de atratividade 
para que os turistas aumentem sua permanência nesta área. Alguns exemplos de 
recursos turísticos existentes nesta área são a cachoeira do Ribeirão Cercado, 
cachoeira do Roncador e o córrego Vermelho, cujos acessos estão localizados ao 
longo da estrada vicinal que liga as sedes municipais de Cavalcante e Colinas do 
Sul, passando pelos povoados;

 Deverão ser incentivados treinamentos especializados para condução de visitantes 
envolvendo observação de fauna, flora e corpos celestes;

 Deverá ser viabilizado um esquema de transporte regular até o povoado da Capela 
na medida em que surgirem demandas de deslocamento mais freqüentes;

 Uma alternativa viável para localidades com as características do povoado da 
Capela são programas para qualificação de “residências-pousadas7” e capacitação 
de seus moradores para recepção de turistas. É importante que sejam gerados 
subsídios para aquisição de kits de cama, mesa e banho, além de direcionamentos 
para decoração, buscando deixar as residências-pousadas mais confortáveis, 
higiênicas e com aparência mais característica, por meio do uso de artesanatos e 
utensílios típicos e funcionais;

 Poderá constituir uma estratégia importante a organização de ações de benchmark, 
ou seja, levar os moradores para conhecer exemplos bem sucedidos de negócios 
turísticos em ambientes similares e para trocar informações com empreendedores 
locais.

11.2. Incentivar atividades de fortalecimento da identidade e manifestações histórico-culturais 
visando, dentre outros, seu aproveitamento enquanto fator de atratividade turística.

 Uma manifestação com grande potencial é a Caçada da Rainha (julho) e outra a
novena de São Sebastião (janeiro) que merecem ser analisadas para viabilidade no

                                                                                                                                                             
armazenamento. Além do mais, estariam contribuindo para ocupar os membros das famílias, especialmente os 
jovens, o que proporcionaria uma fonte de renda familiar adicional durante grande parte do ano. (IBAMA/ GTZ, 2000).
6 Além de contribuir para diversificar o cardápio alimentar local, melhorando aspectos ligados à segurança alimentar, 
serve para divulgar práticas alimentares regionais para os visitantes, podendo constituir, futuramente, mais um 
atrativo complementar a ser explorado.
7 Esse tipo de programa visa diminuir atuações amadoras em negócios deste cunho e evitar que moradores de locais 
com insuficiência na oferta hoteleira saiam de suas residências e percam a convivência sócio-familiar por ocasião do 
aluguel de suas casas para turistas em alta estação. É um procedimento adequado, dentre outros, para o público de 
ecoturistas, que costuma apreciar uma maior aproximação e o convívio com as comunidades locais.
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aproveitamento turístico. Todavia, todo incentivo para união de fatores culturais ao 
turismo deverá ter expressa concordância da comunidade para que se concretize;

 É indicado um acompanhamento da preparação e realização das festas no caso de 
seu aproveitamento turístico, buscando formas de minimizar os impactos causados 
pelo evento. Cabe à Prefeitura Municipal, aos organizadores das festas e à 
comunidade como um todo a elaboração e implantação de normas relativas à 
utilização dos espaços públicos e a instalação e volume de som mecânico, se for o 
caso;

 Durante os principais ritos religiosos (origem da Festa) como a procissão, os 
casamentos e os batizados, os sons mecânicos deverão ser desligados em respeito 
à comunidade. Durante as procissões e encenações, as ruas por onde elas passam 
até chegar na Igreja deverão estar fechadas para qualquer tipo de veículo turístico;

 No caso do grande fluxo de pessoas deverá ser articulada com a Prefeitura 
Municipal a instalação de banheiros químicos, a requisição de um esquema de 
policiamento para maior segurança dos moradores e visitantes, um esquema 
especial para a coleta de lixo diária e após as festas, além do planejamento para 
separação das áreas para comércio, montagem de barracas e áreas para banho e 
banheiro, de forma a não descaracterizar ou invadir negativamente a celebração da 
comunidade.

Ações de Conscientização Ambiental

12. Organizar calendário de atividades educativas para os moradores da Área Estratégica  
Externa da Capela, com a finalidade de orientar melhor o uso dos recursos e reduzir os 
impactos ambientais detectados.

 Deverão ser priorizadas as datas ambientais comemorativas.

 As palestras deverão versar sobre temas de interesse local e sobre o PNCV, como 
forma de conscientização ambiental da população do entorno. Sendo assim, 
palestras tratando de saneamento básico, coleta, tratamento e disposição do lixo, 
educação e saúde estão entre os principais temas a serem ministrados.

 Deverá haver gestões com instituições de ensino para o desenvolvimento dessas 
atividades.

12.1. Desenvolver campanha específica de prevenção de incêndios na Área Estratégica 
Externa da Capela, alertando as comunidades para os riscos de queimadas. 

 Nos períodos críticos é preciso orientar os agricultores e pecuaristas sobre a prática 
de queimadas, enfatizando os danos que estas podem acarretar ao ambiente, 
incentivando os mutirões para evitar os riscos de alastramento do fogo, reiterando a 
necessidade de se obter a licença do IBAMA para tal procedimento e de se alertar 
para a data provável, para que chefia do PNCV fique atenta a uma possível 
propagação do fogo.

12.2. Desenvolver campanha específica de conscientização da população sobre a questão do 
lixo.

 Alguns temas relacionados ao lixo que podem ser abordados são suas diferentes 
categorias, armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos 
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diferenciados, reutilização e reciclagem, além de atividades práticas, como oficinas 
de reciclagem de papéis e materiais, por exemplo.

Ações de Operacionalização Externa

13. Estabelecer acordos e parcerias com a comunidade, Prefeitura Municipal de Cavalcante, 
DER e instituições diversas para a implementação das ações previstas para esta AEE.

 Uma das articulações a serem feitas com a Prefeitura Municipal de Cavalcante 
deverá ser a instalação de um escritório administrativo e/ou base de apoio no distrito 
de Capela.

4.7.3.3 Bico do Gavião – AEE 3

 Inserção no Zoneamento:

Esta área está inserida na Zona de Amortecimento do PNCV e possui grande relevância, pois 
margeia o Parque em seu limite onde está localizada uma das Zonas Intangíveis.

 Descrição Geográfica e Aspectos Gerais: 

Está localizada em Compartimento de Transição, com pequenas formações montanhosas, que 
variam a cota de 500 a 900 m. Engloba várias nascentes e córregos afluentes do rio Preto e 
possui uma vegetação densa de Cerradão. Embora possua uma considerável integridade 
ecológica, há alguns anos constatou-se o desmatamento de porções significativas da fazenda 
ali localizada, para fins agrícolas e produção de carvão vegetal.

A importância desta área estratégica externa se dá em função de contornar e constituir o único 
acesso a uma zona intangível do PNCV, também denominada Bico do Gavião.

Resultados Esperados:

 AEE do Bico do Gavião devidamente protegida, especialmente em áreas sob risco de 
desmatamento;

 Integração dos moradores desta AEE nas atividades do PNCV, especialmente 
atividades de proteção, enquanto observadores comunitários, e campanhas educativas;

 Estabelecimento de áreas protegidas particulares circundando o Bico do Gavião.

 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Fiscalizar periodicamente ações de desmatamento e produção de carvão na Área Estratégica 
Externa do Bico do Gavião.

2. Vistoriar periodicamente a integridade das nascentes presentes na Área Estratégica Externa 
do Bico do Gavião.

3. Estabelecer parcerias com os moradores da Área Estratégica Externa do Bico do Gavião 
para que apóiem as atividades de proteção, alertando a administração do PNCV no caso de 
qualquer irregularidade.
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Ações de Integração Externa

1. Estabelecer parcerias e desenvolver atividades de integração com os proprietários e 
funcionários da fazenda Gavião, conforme indicações do Programa Temático de Integração 
Externa das AGGE.

 Estes moradores deverão estar entre os prioritários para realização de atividades de 
educação e sensibilização quanto à importância do PNCV, sendo estimulados a se 
envolver nas diversas atividades promovidas pela UC, especialmente: i) eventos em 
datas comemorativas; ii) visitas orientadas de lideranças comunitárias ao Parque; iii) 
atividades de extensão, conscientização e envolvimento dos moradores, dentro do 
projeto Comunidade Parceira;

 Deverá ser estimulado que os moradores atuem como observadores comunitários,  
instruídos a alertar o escritório central de proteção e manejo da Sede do Rio Preto 
sempre que detectarem infrações e o desenvolvimento de atividades potencialmente 
impactantes;

 A atuação dos observadores comunitários deverá ser intensificada nos períodos 
propícios a ocorrência de incêndios;

 Deverá ser estimulada a participação de funcionários da fazenda no treinamento de 
prevenção e combate aos incêndios, anualmente ministrado pelo 
PREVFOGO/IBAMA.

Ações de Alternativa de Desenvolvimento

1. Estimular os proprietários da fazenda Gavião a averbarem uma porção de sua propriedade, 
preferencialmente contígua ao PNCV, como RPPN.

Ações de Operacionalização Externa

2. Estabelecer acordos e parcerias com proprietários, Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de 
Goiás e instituições diversas para a implementação das ações previstas para esta AEE.

4.7.3.4 RODOVIAS GO-239, GO 118 e GO 132 – AEE 4

 Inserção no Zoneamento: 

Esta área está inserida na Zona de Amortecimento do PNCV e margeia o Parque, 
principalmente, em Zonas Primitivas.

 Descrição Geográfica e Aspectos Gerais: 

Está situada ao longo da porção sul do Parque, em planaltos montanhosos com cotas entre 1000 a 
1400 m. Segue o traçado da GO-239, rodovia de ligação entre os municípios de Alto Paraíso de 
Goiás e Colinas do Sul, passando pelo distrito de São Jorge, onde se encontra a portaria do PNCV, 
na Sede do Rio Preto. Esta rodovia corta o PNCV em algumas porções de seu percurso e ao longo 
de seu traçado encontram-se alguns dos maiores fatores de pressão sobre a UC, tais como focos de 
incêndio, ingresso de gado, retirada de cascalho, deposição de entulho e invasão de espécies 
exóticas de gramíneas. 

Recentemente iniciou-se o processo de asfaltamento desta via, um trecho de cerca de 70 km, 
entre o entroncamento da GO 118/ BR-110 (Alto Paraíso de Goiás) com a GO-239 (Colinas do 
Sul). A rodovia foi designada como "estrada parque" (Lei nº 13.237, de 9 de janeiro de 1998), 
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visando atender aos interesses da população envolvida ao mesmo tempo em que fosse 
compatível com as peculiaridades geoambientais desse trecho e com a presença do PNCV.

Esta área estratégica externa possui, ainda, importantes áreas para a conservação: engloba 
algumas nascentes e parte de córregos da microbacia do rio dos Couros, em sua porção 
próxima à sede municipal de Alto Paraíso de Goiás, e o ribeirão São Miguel no restante de seu 
percurso. Coincide com a região centro-oeste de Alto Paraíso, caracterizada por apresentar a 
maior concentração de atrativos naturais visitados pelos turistas na região da Chapada dos 
Veadeiros, formando um “eixo turístico” no sentido Alto Paraíso - Colinas do Sul. O referencial 
deste “eixo” é a rodovia GO-239 que possibilita o fluxo dos visitantes até as vias de acesso dos 
atrativos. 

 Resultados Esperados:

 AEE GO-239/ Vale do São Miguel devidamente protegida, especialmente em áreas sob 
pressão nos limites/ interior da UC, tais como: taludes da estrada estabilizados com 
espécies exóticas de vegetação, focos de incêndio, ingresso de gado, entre outros;

 Processos erosivos manejados, monitorados e em processo de recuperação, 
especialmente nas microbacias do São Miguel e dos Couros;

 Aceiros estabelecidos no perímetro da UC com base em parâmetros técnicos e 
científicos;

 Perímetro do PNCV cercado com arame liso;

 Mínimo impacto ambiental na implantação do asfalto na rodovia GO-239;

 Baixo índice de fauna nativa e pessoas atropeladas;

 Integração dos moradores desta AEE nas atividades do PNCV, especialmente 
atividades de proteção, enquanto observadores comunitários, e campanhas educativas;

 Estabelecimento de estratégias conjuntas de desenvolvimento do turismo.

 Atividades, Sub-Atividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Estabelecer estratégias de proteção e manejo para a Área Estratégica Externa da GO 239 e 
GO 118, seguindo demandas específicas e características da área.

 Os servidores responsáveis pela tarefa deverão observar as seguintes 
características: i) modificações e alterações na vegetação e indícios de 
desmatamento; ii) uso indiscriminado de fogo, especialmente em áreas próximas aos 
limites do PNCV; iii) mortandade de animais, especialmente as vítimas de 
atropelamento; iv) venda e locais de origem de extração das pedras preciosas e 
semi-preciosas, especialmente no entroncamento das rodovias GO 239/GO 118, 
averiguando a possibilidade de sua retirada do pequeno garimpo estabelecido na 
região da Serra das Cobras (interior do PNCV); v) extração de areia e cascalho; vi) 
focos de erosões, especialmente contíguos ao PNCV ou que desencadeiem o 
assoreamento do rio São Miguel e afluentes, dos afluentes do rio dos Couros e 
impactos à nascente do córrego dos Ingleses; vii) efetividade dos mecanismos de 
drenagem instalados ao longo da rodovia; viii) destinação de efluentes sem 
tratamento adequado nas bacias dos rios São Miguel e dos Couros; ix) o despejo de 
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lixo e entulho em locais inapropriados; x) uso e/ou alastramento de espécies 
exóticas, especialmente o capim Bracchiaria decubens; xi) presença de animais 
domésticos soltos, especialmente bovinos e eqüinos; xii) ocorrências de acidentes 
de carro e atropelamentos de ciclistas; xiii) vestígios de entrada de pessoas não 
autorizadas no PNCV; xiv) condições de estradas, pontes e cercas nos limites do 
PNCV.

1.1. Estabelecer medidas de combate aos incêndios.

 Deverá ser dada especial atenção a esta área nas épocas propícias ao alastramento 
de incêndios, entre junho e novembro, considerando que as principais causas 
detectadas em eventos anteriores que atingiram o PNCV nas porções sobre 
influência desta AEE foram nesta ordem: i) criminosos, ii) motivos desconhecidos; iii) 
raios; iv) perda de controle sobre a queima de pastos; iv) em função de acidente de 
carro.

1.2. Manter, anualmente, as picadas e aceiros da Área Estratégica Externa GO 239/ Vale São 
Miguel.

 A manutenção e limpeza dos aceiros externos serão realizadas pela constituição 
integral da brigada de incêndios, com base em uma vistoria prévia da situação do 
aceiramento externo locado junto às rodovias GO 118 e GO 239;

 Serão, nesta etapa, levantados eventuais danos ocorrentes nas cercas do PNCV na 
extensão desta rodovia; 

 Este trabalho deverá ser feito no início da época seca, de duas formas: capinas com 
as ferramentas apropriadas e/ou aceiros negros. No caso de aceiros negros deverão 
ser tomadas todas as precauções para evitar a proliferação do fogo em áreas 
indesejáveis;

 Aventa-se a possibilidade da construção mecânica do aceiro externo junto à GO 
239, aproveitando a disponibilidade de máquinas da empreiteira que atualmente 
asfalta o trecho contíguo e, por vezes, interno ao PNCV. A construção mecânica do 
aceiro deverá ter acompanhamento do Coordenador de Prevenção e Combate aos 
Incêndios e/ou do Chefe da Unidade. Dentre as atividades envolvidas estão: o 
nivelamento do terreno, recuperação de pontes, bueiros e roçagem da vegetação 
exótica às margens da citada via estadual. 

1.3. Proibir o estabelecimento de caixas de empréstimo e "bota fora" de entulhos nas 
proximidades dos cursos d´água e margens da rodovia, visto que, além de representarem 
impactos ambientais, desvalorizam visualmente o percurso.

1.4. Substituir arames farpados das cercas nos limites do PNCV.

 É indicado o uso de arames lisos e que estejam a pelo menos cinqüenta centímetros 
do chão, evitando tanto ferir como obstruir a passagem de animais silvestres.

1.5. Estabelecer medidas para evitar o atropelamento da fauna na travessia da rodovia GO 239
e GO 118.

 A partir de uma análise estatística do aumento da mortalidade da fauna nativa por 
atropelamento, deverá ser ponderada a velocidade diretriz de 80 km/h projetada 
para a via;
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 Deverão ser instalados mecanismos redutores de velocidade (sonorizadores) e 
sempre constar placas educativas, com enfoque na direção responsável e na 
travessia de animais, especialmente em trechos onde se constatem seus percursos 
habituais (provavelmente as áreas de grotas, córregos e ribeirões).

2. Estabelecer rotina de rondas na Área Estratégica Externa 4.

 Esta AEE deverá ser percorrida diariamente, verificando a integridade das cercas e a 
presença de indícios de invasores;

 Deverão ser considerados trechos da rodovia que dão acesso às antigas trilhas de 
travessia no interior do PNCV, ao longo das quais se registram focos de incêndio e 
prática de caça. Duas dessas trilhas são: i) a que corta caminho da GO 239 até a BR 
118, passando pelo vale do ribeirão das Cobras; e ii) a que liga a região do morro da 
Baleia a Acaba-Saco, localizado próximo à porção norte da UC.

3. Manejar as áreas degradadas nesta Área Estratégica Externa, conforme indicações geradas 
a partir do Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento das AGGI.

 Esta atividade poderá ser realizada diretamente pelos funcionários do PNCV e por 
monitores ambientais credenciados, desde que devidamente instruídos e 
monitorados por técnicos especializados. 

3.1. Estabelecer e implementar medidas para supressão de espécies exóticas de gramíneas. 

 A AGETOP deverá ser contatada para a efetivação desta atividade, sendo alertada 
sobre a inadequação da utilização da braquiária (Bracchiaria decubens) para 
proteção de áreas decapeadas.

3.2. Manejar antigos aceiros que constituem potenciais focos de erosão.

3.3. Elaborar e implementar medidas de recuperação das cascalheiras e pedreiras, 
especialmente nas margens da rodovia e proximidade dos cursos d´água.

3.4. Elaborar e implantar projeto de recuperação das margens dos rios das bacias do São 
Miguel e dos Couros

 Na recomposição das margens desses rios serão utilizadas espécies florestais, 
arbustivas e arbóreas, na tentativa de restaurar sua composição original.

5. Estabelecer um programa para efetivação das Reservas Legais e Áreas de Preservação 
Permanente.

 O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o 
estabelecimento das RL e APP;

 Esse programa deverá ser viabilizado por meio de parceria com universidades e 
instituições correlatas, dentro da proposta de realização de atividades de extensão, 
observando-se corredores ecológicos e áreas prioritárias para a conectividade de 
remanescentes de vegetação;

 Poderão ser estabelecidos programas de incentivo aos empreendimentos turísticos 
que cumpram com o código florestal, como por exemplo, por meio de sua divulgação 
no Centro de Visitantes e site do PNCV.
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Ações de Pesquisa e Monitoramento

6. Investigar o impacto dos aceiros estabelecidos ao longo do perímetro do PNCV, conforme 
sugerido no Programa Temático de Pesquisa e Monitoramento das AGGI.

7. Monitorar a rodovia GO 239, especialmente em sua fase de implantação.

7.1. Monitorar os impactos ambientais relacionados a implantação e operação da rodovia GO 
239.

 Na fase de implantação, as atividades de desmatamento e limpeza do terreno, 
caminhos de serviço, caixas de empréstimos e "bota fora" são os principais impactos 
que geram efeitos diretos sobre os meios físico e biótico e deverão ser 
sistematicamente acompanhados, tanto pelo IBAMA como pelas Prefeituras 
Municipais de Alto Paraíso de Goiás e Colinas do Sul;

 Deverão ser utilizadas gramíneas nativas alternativas à braquiária para estabilização 
de cortes, taludes e áreas decapeadas;

7.2. Monitorar a efetividade das intervenções para drenagem da rodovia GO 239

 Deverão ser observadas tanto a drenagem das águas superficiais do corpo estradal 
e áreas adjacentes como a transposição das águas que escoam pelo terreno natural, 
de um lado a outro do corpo da rodovia nos pontos que coincidem com grotas, 
córregos e ribeirões;

 Deverá ser observada a manutenção dos bueiros tubulares e celulares instalados 
para a passagem das águas perpendiculares à rodovia;

7.3. Monitorar a ocorrência de atropelamentos de pedestres, ciclistas e fauna nativa.

 Deverão ser intensificadas as medidas corretivas (especialmente relacionadas à 
educação e redução de velocidade) caso se constate freqüência nos acidentes.

Ações de Integração Externa

8. Estabelecer parcerias e desenvolver atividades de integração com os moradores e 
empreendimentos turísticos localizados ao longo do eixo Alto Paraíso - Colinas do Sul, 
conforme indicações do Programa Temático de Integração Externa das AGGE.

 Moradores desta AEE deverão ser envolvidos nas diversas atividades promovidas 
pela UC, tais como: i) eventos em datas comemorativas; ii) visitas orientadas de 
lideranças comunitárias ao Parque; iii) vivências ambientais para jovens no Parque; 
iv) aulas ao ar livre e atividades educativas no Parque, dentro do projeto A Escola 
Vai ao Parque; v) atividades de extensão, conscientização e envolvimento dos 
moradores, dentro do projeto Comunidade Parceira; vi) capacitação de agentes 
multiplicadores e monitores ambientais;

 Deverá ser estimulado que os moradores atuem como observadores comunitários,  
instruídos a alertar o escritório central de proteção e manejo da Sede do Rio Preto 
sempre que detectarem infrações e o desenvolvimento de atividades potencialmente 
impactantes;

 A atuação dos observadores comunitários deverá ser intensificada nos períodos 
propícios a ocorrência de incêndios;
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 Deverá ser estimulada a participação de alguns moradores no treinamento de 
prevenção e combate aos incêndios, anualmente ministrado pelo 
PREVFOGO/IBAMA.

Ações de Alternativa de Desenvolvimento

9. Analisar e discutir junto às comunidades locais a viabilidade de instalação de mirantes e 
pontos para parada de ônibus ao longo da GO 239. 

10. Estabelecer, em conjunto com os empreendimentos turísticos localizados no eixo Alto 
Paraíso de Goiás – Colinas do Sul, medidas conjuntas de promoção e desenvolvimento do 
turismo e divulgar melhores práticas ambientais para salvaguarda dos recursos hídricos e 
paisagísticos.

Ações de Conscientização Ambiental

11. Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios na Área Estratégica Externa 
GO 239/Vale São Miguel, alertando os proprietários para os riscos de queimadas. 

 Nos períodos críticos é preciso orientar os agricultores e pecuaristas sobre a prática 
de queimadas, enfatizando os danos que estas podem acarretar ao ambiente e 
reiterando a necessidade de se obter a licença do IBAMA para tal procedimento e de 
se alertar o Parque para a data provável das queimadas, para que chefia do PNCV 
fique atenta a uma possível propagação do fogo. 

12. Desenvolver campanhas junto aos proprietários da Área Estratégica Externa GO 239/ Vale 
São Miguel para a conscientização da necessidade da recomposição das margens dos rios.

Ações de Operacionalização Externa

13. Estabelecer acordos e parcerias com proprietários, Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de 
Goiás e instituições diversas para a implementação das ações previstas para esta AEE.

4.7.3.5 Sedes Municipais – AEE 5

 Inserção no Zoneamento: 

Esta AEE, por considerar as sedes municipais, as quais são conformadas por zonas urbanas 
dos municípios, está excluída da Zona de Amortecimento do Parque.

 Descrição Geográfica e Aspectos Gerais: 

É conformada pelas sedes municipais de Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Teresina de 
Goiás, Colinas do Sul e São João D´Aliança, ou seja, os municípios sob a jurisdição do PNCV, 
localizados na região intitulada Chapada dos Veadeiros e cujas organizações governamentais 
e/ou da sociedade civil estão mobilizadas e engajadas no desenvolvimento regional, em moldes 
ambientalmente saudáveis. Todos esses municípios possuem representatividade no Conselho 
Consultivo do PNCV, apesar de apenas Alto Paraíso de Goiás e Cavalcante possuírem porções 
da Unidade em suas terras.
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 Resultados Esperados:

 Estabelecimento de políticas públicas municipais e medidas de proteção ambiental, 
ordenamento territorial e melhoria na qualidade de vida.

 Constituição e atuação dos Centros de Convivência Ambiental.

 Apoio das organizações governamentais e da sociedade civil na implementação dos 
projetos do PNCV nos municípios e em atividades de educação e proteção ambiental.

 Formação de multiplicadores das melhores práticas ambientais.

 Formação de Brigadas Municipais Voluntárias de Prevenção e Combate aos Incêndios.

 Atividades, Subatividades e Normas:

Ações de Proteção e Manejo

1. Fazer gestões junto às Prefeituras Municipais sob jurisdição do PNCV para que sejam 
estabelecidas medidas para resolução dos principais problemas relacionados ao meio ambiente 
em seus respectivos municípios.

1.1. Articular junto às Prefeituras Municipais a implantação de cestos de lixo nas zonas urbanas, 
coleta regular e destinação final adequada dos resíduos sólidos, bem como a contratação de 
garis para atuarem periodicamente nas cidades e distritos.

 É indicada a destinação adequada do lixo em aterros sanitários (em locais 
submetidos a estudos prévios de viabilidade) e a reabilitação da usina de tratamento 
de lixo (triagem das diferentes categorias, higienização, tratamentos e destinações 
adequadas) localizada ao longo da GO 118;

 Deverá ser incentivada a separação de resíduos e seu despejo em locais destinados 
para este fim, especialmente em se tratando de entulhos de construção;

 As épocas de alta estação turística devem contar com operações especiais de 
gestão de resíduos.

1.2. Articular junto às Prefeituras Municipais o estabelecimento de medidas para o uso racional 
das águas, tanto no âmbito doméstico, como comercial, na agropecuária e na agroindústria.

1.3. Buscar solução junto às Prefeituras Municipais para a freqüência de gados e eqüinos 
criados soltos nas ruas, especialmente em áreas próximas aos limites do PNCV. 

1.4. Articular junto às Prefeituras Municipais o estabelecimento de medidas em relação às 
dragas de areia, especialmente as operantes no aluvião do rio das Almas, a jusante da sede 
municipal de Cavalcante. 

1.5. Articular junto às Prefeituras Municipais o aumento da assistência às localidades turísticas, 
especialmente em épocas de festejos e eventos com grande volume de pessoas.

 Esta assistência deve enfatizar as ações de saneamento básico, educação 
ambiental, recolhimento do lixo, programas de saúde e, quando necessário, 
policiamento e organização das vias públicas.
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1.6. Articular junto às Prefeituras Municipais a confecção e fixação de placas educativas em 
pontos estratégicos.

 Estas placas deverão orientar pedestres e motoristas, inclusive para cuidados com o 
ambiente;

 As orientações deverão ser passadas por meio de frases e desenhos que abordem o 
cuidado para não se jogar lixo nas ruas, cuidado com os animais silvestres, cuidado 
com canteiros e demais áreas de convivência pública, respeitar os pedestres, entre 
outros.

Ações de Integração Externa

2. Articular com as Prefeituras Municipais a constituição de Centros de Convivência Ambiental, 
para que estes sirvam de espaço para encontro e realização de atividades sócio-educativas.

 Nos Centros de Convivência Ambiental deverão ocorrer as reuniões comunitárias e 
centralizar-se as demais atividades de mobilização e sensibilização ambiental, em 
consonância com o Programa Temático de Conscientização Ambiental das AGGI;

 Estas reuniões deverão funcionar como uma espécie de câmara técnica dentro do 
Conselho Consultivo do PNCV, constituído por representantes das Prefeituras e 
Conselhos Municipais sob jurisdição da UC e organizações civis locais e/ou de 
atuação local afins à temática ambiental, em consonância com o Programa Temático 
de Conscientização Ambiental das AGGI;

 Essas estruturas poderão funcionar bem de forma conjunta com Centros de 
Atendimento ao Turista – CAT municipais, instituições de ensino ou espaços 
cedidos.

3. Integrar os líderes comunitários, especialmente os que possuírem cadeiras nos Conselhos 
Municipais e Conselho Consultivo do PNCV, em atividades específicas de sensibilização 
visando seu apoio à implementação do projeto Comunidade Parceira, em consonância com o 
Programa Temático de Conscientização Ambiental das AGGE, e seus papéis de mediadores 
tanto levando informações do PNCV às comunidades, como as demandas das comunidades à 
administração do PNCV.

4. Integrar os professores das zonas urbana e rural, em atividades específicas de sensibilização 
visando seu apoio à implementação do projeto A Escola Vai ao Parque, em consonância com o 
Programa Temático de Conscientização Ambiental das AGGI.

Ações de Alternativa de Desenvolvimento

5. Incentivar e apoiar a articulação da população para a melhoria local, com a minimização de 
problemas como a precariedade dos postos de saúde e assistência médica, das estradas, do 
saneamento básico e da limpeza urbana. 

 A deficiência da malha viária, em especial as vias vicinais, é um problema comum a 
todos os municípios. São recorrentes ações de improviso, que suprem por pouco 
tempo necessidades de escoamento e deslocamento, tornando-se problemas 
ambientais de difícil resolução, devendo ser observadas e evitadas;

 Uma reivindicação recorrente das comunidades é o estabelecimento de um 
abatedouro para que possam integrar o mercado regional de carne, até então 
inacessível em função da falta de condições sanitárias e de refrigeração.
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Ações de Conscientização Ambiental

6. Levantar programas de educação ambiental e medidas para esclarecimento da população 
sobre a questão ambiental, desenvolvidos nos municípios sob a jurisdição do PNCV, que 
tenham possibilidade de serem integrados às ações da Coordenação de Educação Ambiental 
da Unidade, visando á organização conjunta e a diminuição dos custos operacionais e 
financeiros de execução das propostas.

7. Promover, em conjunto com as Prefeituras Municipais, campanhas para informar as 
populações locais sobre o uso adequado do fogo.

7.1. Fazer gestão junto à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural -EMATER e lojas 
de revenda de material agrícola nas sedes municipais para que divulguem os procedimentos de 
queimadas e técnicas alternativas ao uso do fogo.

7.2. Solicitar ao PREVFOGO a distribuição folhetos e cartilhas informativas, em uma linguagem 
adaptada para as populações locais, informando-as acerca do uso correto do fogo e das 
normas para a realização de queimadas.

8. Promover, em conjunto com as Prefeituras Municipais, campanhas educativas especialmente 
sobre os temas água, lixo e esgoto.

 Água, lixo e esgoto são temas bastante concretos para se alcançar entendimentos 
de preservação do meio ambiente. Com a água trabalha-se ambiente ecológico 
tratando da realidade mais abrangente de saneamento básico e, a partir deste tema, 
as condições de manejo de resíduos sólidos e líquidos. 

8.1. Orientar as populações dos núcleos urbanos sobre a disposição apropriada de resíduos 
sólidos.

9. Estimular a constituição de grupos de educação ambiental para promoção de ações de 
educação e interpretação ambiental e cultural, visando maior conscientização sobre o PNCV e 
aspectos ambientais locais.

10. Elaborar e implementar um projeto específico de formação dos professores da rede pública 
de ensino, visando compor uma rede de multiplicadores das melhores práticas ambientais.

 Para elaboração deste projeto deverão ser, primeiramente, identificadas as 
necessidades prioritárias dos docentes e os principais temas em que esperam se 
aprofundar por meio de vivências e capacitações;

 Após a formação, estes professores deverão estar aptos para estimular o 
desenvolvimento de oficinas e atividades lúdicas envolvendo os temas trabalhados e 
para a introdução de assuntos relacionados à questão ambiental regional em sala de 
aula;

 Esta atividade deverá, preferencialmente, ocorrer no âmbito do projeto A Escola Vai 
ao Parque, conforme indicações dos Programas temáticos de Visitação e 
Conscientização Ambiental das AGGI (item 4.7.1.1);

 Sugere-se que haja gestões para que esta formação seja contabilizada no plano de 
carreira dos docentes.
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11. Incentivar o desenvolvimento de projetos específicos de ecologia e cultura nas escolas.

 Sugere-se que estes projetos proponham a realização de pesquisas históricas, 
geográficas, ecológicas, artísticas e culturais, visando o levantamento de 
acontecimentos e valores, e enfatizando a proteção da natureza e a valorização da 
cultura, apresentando os resultados à comunidade; 

 Alguns dos temas que poderão ser abordados são: i) o uso do fogo e seus riscos, 
causas e conseqüências; ii) água, qualidade e necessidade de preservação e 
racionamento; iii) frutos do cerrado; iv) manipulação das plantas medicinais; v) 
danças e músicas tradicionais da Chapada dos Veadeiros; vi) culinárias típicas; 
dentre outros;

 Sugerem-se atividades como: i) a realização de ilustrações em muros, a serem 
pintados pelos professores e suas turmas; ii) a realização de campanhas educativas 
sobre o lixo e mutirões de limpeza; iii) apresentações de dança e música regionais; 
iv) exposições de artesanato; v) piqueniques em áreas naturais; vi) colônia de férias; 
vii) visitas a outros municípios para conhecer projetos ambientais e socioculturais; 
viii) festivais de doces do Cerrado, dentre outros;

 Deverá ser utilizado como material de apoio o Kit de Educação Ambiental elaborado 
para as regiões envolvidas no CECPP, cuja área piloto escolhida foi a Chapada dos 
Veadeiros.

12. Estimular que o tema ecologia (ambiental e humana) seja abordado em várias disciplinas 
escolares, de acordo com as orientações do Programa Parâmetros em Ação Meio Ambiente na 
Escola, do Ministério da Educação – MEC, e utilizando os temas transversais de meio 
ambiente, pluralidade cultural e turismo (atualmente em fase de inserção nos currículos por 
meio do Projeto Caminhos do Futuro, do Ministério do Turismo).

13. Estimular a criação de grupos locais de teatro e de manifestações culturais que representem 
a cultura tradicional.

Ações de Operacionalização Externa

14 Formalizar parcerias com as Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Agricultura para 
inserção de atividades práticas de incentivo a alternativas econômicas de baixo impacto e para 
a implementação do projeto Comunidade Parceira, conforme indicações do Programa Temático 
de Conscientização Ambiental das AGGE.

15. Formalizar parcerias com as Secretarias Municipais de Educação para inserção de 
atividades práticas de educação ambiental com foco regional nos currículos escolares do 
entorno e para a implementação do projeto A Escola vai ao Parque, conforme indicações do 
Programa Temático de Conscientização Ambiental das AGGI.

16. Articular com as Prefeituras Municipais a cessão de espaços físicos para implantação dos 
Centros de Convivência Ambiental.
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Anexo 1 - Decreto n.° 49.875, de 11 de janeiro de 1961.  
 

Cria o "Parque Nacional do Tocantins", no estado de  Goiás e dá outras providências.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 87, item I, 
da Constituição, 

    Decreta:  

Art . 1º Fica criado no estado de Goiás, na Chapada dos Veadeiros, o "Parque Nacional do 
Tocantins", subordinado à Seção de Parques e Florestas Nacionais do Serviço Florestal do 
Ministério da Agricultura. 

Art . 2º Os limites do parque ora criado, começam na margem direita do Rio Tocantins, na 
confluência do Rio Tocantinzinho, seguindo por este até a sua nascente; daí através das 
vertentes contornando a cidade de Veadeiros até a nascente do Rio Preto; daí seguindo 
pela mesma vertente, até a nascente do Córrego Santa Rita; daí pelo referido córrego até a 
confluência com o Ribeirão São Félix; daí, pelo referido ribeirão São Félix até a sua 
confluência com o Rio Tocantins; daí, rio acima, até o ponto de partida. 

Art . 3º Fica o Ministério da Agricultura, por intermédio do Serviço Florestal, autorizado a 
entrar em entendimento com o Governo do Estado de Goiás, demais entidades e pessoas, 
para promover e receber doações ou desapropriações, das áreas necessárias à instalação 
do "Parque Nacional do Tocantins". 

 Art . 4º As terras, flora, fauna e belezas naturais da área constitutiva do "Parque Nacional do 
Tocantins" ficam, desde logo, sujeitas ao regime especial previsto no Código Florestal, 
aprovado pelo Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 1934 e demais dispositivos legais 
vigentes. 

Art . 5º A administração do "Parque Nacional do Tocantins" será exercida por Servidores e 
Técnicos do Ministério da Agricultura. 

Art . 6º O Ministério da Agricultura, dentro do prazo de cento e vinte dias, baixará as 
instruções necessárias ao cumprimento deste decreto. 

Art . 7º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 

 

    Brasília, em 11 de janeiro de 1961, 140º da Independência e 73º da República. 

 

 

    JUSCELINO KUBITSCHEK  

 

    Antônio Barros Carvalho 
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Anexo 2 - Decreto n.° 70.492, de 11 de maio de 1972  

 

Dá nova denominação ao Parque Nacional do Tocantins ; altera dispositivos do 
Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de 1961, e dá o utras providências.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 
da Constituição, e nos termos do artigo 5º, alínea a, da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965, 

 

    Decreta:  

Art . 1º O Parque Nacional do Tocantins criado pelo Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de 
1961, passa a denominar-se Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 

Art . 2º Os artigos 2º, 3º e 4º do Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de 1961, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 

  "Art. 2º O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no estado de 
Goiás, no local do mesmo nome, com a superfície de 171.924,54 hectares, compreende 
todas as áreas situadas dentro do seguinte perímetro: 

Começa na interseção do Ribeirão dos Couros com a Rodovia GO-12 (Ponto 1); deste 
ponto, segue pela margem direita do citado Ribeirão até o local em que este recebe na sua 
margem esquerda as águas do Córrego Almecegas (Ponto 2); daí, por uma linha reta de 
direção aproximada S.O., até o espigão da Serra da Boa Vista (Ponto 3); deste ponto, pelo 
citado espigão, em direção aproximada S.O. até as cabeceiras do Córrego Tamboril (Ponto 
4); daí, pela sua margem direita, até sua confluência com o Córrego Cordovil (Ponto 5); 
neste ponto, cruza o Córrego Cordovil e segue pela sua margem direita até a encosta da 
Serra da Boa Vista, localizada à sua jusante (Ponto 6); daí, torna a cruzar o citado córrego e 
segue pelo espigão da referida serra em direções aproximadas de N.O. a S.O., até o marco 
nº 9, da Fazenda Volta da Serra (Ponto 7); daí, em linha reta de direção aproximada N.O., 
até a confluência do Córrego Barro Vermelho com o Ribeirão São Miguel (Ponto 8); deste 
ponto, segue pela margem esquerda do citado Córrego, em direção às suas nascentes, até 
à altura do marco 2 da Fazenda Volta da Serra (Ponto 9); daí, em linha reta de direção 
aproximada N.O., até o marco 3 da mesma fazenda (Ponto 10); daí, em linha reta de direção 
aproximada N.O., até o marco 4 da citada Fazenda, localizado à margem esquerda do Rio 
Preto (Ponto 11); deste ponto, em linha reta por 7.425m de direção aproximada S.O., até o 
local que o Rio Preto faz uma volta abaixo de duas cachoeiras e conflui com outra vertente 
(Ponto 12); deste ponto, cruza o rio e segue abaixo, pela margem direita, até a confluência 
com o Rio Claro (Ponto 13); deste ponto, pela margem esquerda do Rio Claro em direção às 
suas nascentes, até a sua confluência com o Ribeirão Montes Claros (Ponto 14); daí, sobe 
pela margem esquerda do Ribeirão Montes Claros até o local onde recebe as águas do 
Córrego São Domingos (Ponto 15); daí, cruza o Ribeirão e segue acima pela margem 
esquerda do Córrego São Domingos até sua caída da Serra Santana (Ponto 16); deste 
ponto, em linha reta de direção aproximada leste, até o local denominado Burro Morto, à 
margem da Rodovia GO-12 (Ponto 17); daí, tomando-se a direção sul, pela margem direita 
da Rodovia, até sua intersecção com o Ribeirão dos Couros (Ponto 1). 

Art. 3º É o Ministério da Agricultura, por intermédio do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, autorizado a obter doações e promover as desapropriações que 
se fizerem necessárias à implantação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 
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Art. “4º As terras, a flora, a fauna e as belezas naturais da região abrangidas pelo 
Parque ficam sujeitas ao regime do Código Florestal em vigor e de outras leis concernentes 
à matéria.” 

Art. 3º O Ministério da Agricultura baixará, dentro do prazo de noventa (90) dias, o 
Regimento do Parque e as instruções que se fizerem necessárias ao seu cumprimento. 

Art. 4º O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

 

    Brasília, 11 de maio de 1972; 151º da Independência e 84º da República. 

 

 

    EMÍLIO G. MÉDICI 

 

    L. F. Cirne Lima. 
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Anexo 3 - Decreto n.° 86.173, de 02 de julho de 1981.  

 

Altera os limites do Parque Nacional da Chapada dos  Veadeiros.  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 
da Constituição, 

 

    Decreta: 

Art . 1º - Os limites do Parque Nacional da Chapada Veadeiros, estabelecidos pelo Decreto 
nº 49.875, de 11 de janeiro de 1961, e alterados pelo Decreto nº 70.492, de 11 de maio de 
1972, passam a ser os seguintes: 

    Com a área de 60.000 ha, inicia no ponto de coordenadas geográficas: latitude 
14º03'20"S e longitude 47º30'51"WGr, localizado no cruzamento do limite esquerdo da faixa 
de domínio da Rodovia GO-118, liga Alto Paraíso de Goiás a Cavalcante, com o Rio dos 
Couros, (ponto 1); desce este rio, pela sua margem direita, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 14º09'26"S e longitude 47º35'37"WGr, localizado na interseção deste 
com limite direito da faixa de domínio da Rodovia GO-327, que liga Alto Paraíso de Goiás a 
Colinas, (ponto 2); segue por uma linha reta e seca, com 2089 metros de extensão no 
sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º08'53"S e 
longitude 47º36'38"WGr, localizado na confluência do Ribeirão das Cobras com um dos 
seus afluentes, (ponto 3); sobe o Ribeirão das Cobras, pela sua margem esquerda, até o 
ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º07'17"S e longitude 47º35'17"WGr, localizado 
nesta mesma margem, (ponto 4); segue por linha reta e seca, com 3571 metros de extensão 
no sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º07'07"S e 
longitude 47º37'05"WGr, localizado na confluência do córrego Mulungu com o córrego 
Capão do Boi, (ponto 5); segue por linha reta e seca, com 3131 metros de extensão no 
sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º07'03"S e 
longitude 47º39'00"WGr, localizado no alto da Serra Ferro de Engomar, (ponto 6); segue por 
linha reta e seca, com 3428 metros de extensão no sentido geral sudoeste até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude 14º08'05"S e longitude 47º40'40"WGr, localizado no 
cruzamento desta linha com o limite direito da faixa de domínio da Rodovia 327, que liga 
Alto Paraíso de Goiás à Colinas, (ponto 7); segue pelo limite desta faixa de domínio no 
sentido de Colinas até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º10'04"S e longitude 
47º47'29'WGr, (ponto 8); segue por linha reta e seca, com 4334 metros de extensão no 
sentido geral sudoeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º10'31"S e 
longitude 47º49'49"WGr, (ponto 9), daí, por outra linha reta e seca, com 1952 metros de 
extensão no sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 
14º10"09"S e longitude 47º50'50"WGr, localizado na margem direita do rio Preto, (ponto 10); 
desce o rio Preto, pela sua margem direita, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 
14º09'55"S e longitude 47º53'46"WGr, localizado nesta mesma margem, (ponto 11), segue 
por linha seca e reta com 5323 metros de extensão no sentido geral noroeste até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude 14º08'05"S e longitude 47º51'30"WGr, (ponto 12); segue 
por linha seca e reta, com 3717 metros de extensão no sentido nordeste até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude 14º06'23"S e longitude 47º50'24"WGr, (ponto 13); segue 
por linha seca e reta, com 5106 metros de extensão no sentido nordeste, até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude 14º04'24"S e longitude 47º48'25"WGr, (ponto 14); segue 
por linha reta e seca, com 4923 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 14º03'24"S e longitude 47º46'15"WGr, (ponto 15); 
segue por linha reta e seca, com 4110 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o 
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ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º01'53"S e longitude 47º44'36"WGr, (ponto 
16); segue por linha reta e seca com 1788 metros de extensão no sentido geral sudeste, até 
o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º02'39"S e longitude 47º43'59"WGr, (ponto 
17); segue por linha reta e seca, com 3528 metros e extensão no sentido geral nordeste, até 
o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º01'56"S e longitude 47º42'09"WGr, 
localizado na margem direita de um dos formadores do córrego Gameleira, (ponto 18); 
desce este formador, pela sua margem direita, até encontrar o córrego Gameleira e continua 
descendo pela margem direita deste córrego até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude 14º00'38"S e longitude 47º42'07"WGr (ponto 19); segue por linha reta e seca, com 
2874 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º59'38"S e longitude 47º40'53"WGr, (ponto 20); segue por linha reta 
e seca, com 930 metros de extensão no sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 14º59'11"S e longitude 47º41'03"WGr, (ponto 21); segue por linha reta 
e seca, com 8127 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude 13º55'20"S e longitude 47º38'51"WGr, (ponto 22); segue 
por linha reta e seca, com 4604 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 13º53'38"S e longitude 47º36'50"WGr, (ponto 23); 
segue por linha reta e seca, com 1704 metros de extensão no sentido sudeste, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 13º54'22"S e longitude 47º36'27"WGr, (ponto 24); 
segue por linha reta e seca, com 5748 metros de extensão no sentido geral sudoeste, até o 
ponto de coordenadas geográficas: latitude 47º37'41"WGr, (ponto 25); segue por linha reta e 
seca, com 1380 metros de extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º57'16"S e longitude 47º36'55"WGr, (ponto 26); segue por linha seca 
e reta, com 6924 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º55'07"S e longitude 47º33'36"WGr, (ponto 27); segue por linha seca 
e reta, com 905 metros de extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º55'15"S e longitude 47º33'17"WGr, (ponto 28); segue por linha seca 
e reta, com 5669 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º53'16"S e longitude 47º30'55"WGr, localizado no cruzamento desta 
linha com a margem esquerda do córrego São Domingos, (ponto 29); segue por linha reta e 
seca, com 10699 metros de extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas 
geográficas: latitude 13º55'15"S e longitude 47º25'20"WGr, localizado na interseção desta 
linha com o limite esquerdo da faixa de domínio da Rodovia GO-118, que liga Alto Paraíso 
de Goiás a Cavalcante, (ponto 30); segue por este limite da faixa de domínio, no sentido de 
Alto Paraíso de Goiás até o ponto 1 desta descrição, fechando o perímetro. 

    Art . 2º - O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

    Brasília, 02 de julho de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

 

 

    JOÃO FIGUEIREDO 

 

    Angelo Amaury Stábile 
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Anexo 4 - Decreto nº 86.596, de 17 de novembro de 1981 
 

Retifica o Decreto nº 86.173, de 2 de julho de 1981 , que altera os limites do Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, 
da Constituição, 

    DECRETA:  

Art . 1º - Fica retificado o art. 1º do Decreto nº 86.173, de 2 de julho de 1981, publicado no 
Diário Oficial de 03 de julho de 1981, que passará a viger com a seguinte redação: 

    "Art. 1º - Os limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, estabelecidos pelo 
Decreto nº 49.875, de 11 de janeiro de 1961, e alterados pelo Decreto nº 70.492, de 11 de 
maio de 1972, passam a ser os seguintes: 

Com área de 60.000 ha, inicia no ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º03'20" S e 
longitude 47º30'51" WGr, localizado no cruzamento do limite esquerdo da faixa de domínio 
da Rodovia GO-118, que liga Alto Paraíso de Goiás a Cavalcante, com o Rio dos Couros, 
(ponto 1); desce este rio, pela sua margem direita, até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude 14º09'26¨ S e longitude 47º35'37" WGr, localizado na interseção deste com limite 
direito da faixa de domínio da Rodovia GO-327, que liga Alto Paraíso de Goiás a Colinas, 
(ponto 2); segue por uma linha reta e seca, com 2089 metros de extensão no sentido geral 
noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º08'53" S e longitude 
47º36'38" WGr, localizado na confluência do Ribeirão das Cobras com um dos seus 
afluentes, (ponto 3); sobe o Ribeirão das Cobras, pela sua margem esquerda, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 14º07'17" S e longitude 47º35'17" WGr, localizado 
nesta mesma margem, (ponto 4); segue por linha reta e seca, com 3571 metros de extensão 
no sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º07'07" S é 
longitude 47º37'05" WGr, localizado na confluência do córrego Mulungu com o córrego 
Capão do Boi, (ponto 5); segue por linha reta e seca, com 3131 metros de extensão no 
sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º07'03" S e 
longitude 47º39'00" WGr, localizado no alto da Serra Ferro de Engomar, (ponto 6) ; segue 
por linha reta e seca, com 3428 metros de extensão no sentido geral sudoeste, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 14º08'05" S e longitude 47º40'40" WGr, localizado no 
cruzamento desta linha com limite direito da faixa de domínio da Rodovia GO-327, que liga 
Alto Paraíso de Goiás à Colinas, (ponto 7); segue pelo limite desta faixa de domínio no 
sentido de Colinas até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º10'04" S e longitude 
47º47'29" WGr, (ponto 8); segue por linha reta e seca, com 4334 metros de extensão no 
sentido geral sudoeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º10'31"S e 
longitude 47º49'49" WGr, (ponto 9), daí, por outra linha reta e seca, com 1952 metros de 
extensão no sentido geral noroeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 
14º10'09" S e longitude 47º50'50" WGr, localizado na margem direita do rio Preto, (ponto 
10); desce o rio Preto pela sua margem direita, até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude 14º09'55" S e longitude 47º53'46" WGr, localizado nesta mesma margem, (ponto 
11); segue por linha seca e reta com 5323 metros de extensão no sentido geral nordeste até 
o ponto de coordenadas geográficas: 14º08'05" S e longitude 47º51'30" WGr, (ponto 12); 
segue por linha seca e reta, com 3717 metros de extensão no sentido nordeste até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 14º06'23" S e longitude 47º50'24" WGr, (ponto 13); 
segue por linha seca e reta, com 5106 metros de extensão no sentido nordeste, até o ponto 
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de coordenadas geográficas: latitude 14º04'24" S e longitude 47º48'25" WGr, (ponto 14); 
segue por linha reta e seca, com 4293 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o 
ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º03'24" S e longitude 47º46'15" WGr, (ponto 
15); segue por linha reta e seca, com 4110 metros de extensão no sentido geral nordeste, 
até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º01'53" S e longitude 47º44'36" WGr, 
(ponto 16); segue por linha reta e seca, com 1788 metros de extensão no sentido geral 
sudeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º02'39" S e longitude 47º43'59" 
WGr, (ponto 17); segue por linha reta e seca, com 3528 metros de extensão no sentido geral 
nordeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 14º01'56" S e longitude 
47º42'09" WGr, localizado na margem direita de um dos formadores do córrego Gameleira, 
(ponto 18); desce este formador, pela sua margem direita, até encontrar o córrego 
Gameleira e continua descendo pela margem direita deste córrego até o ponto de 
coordenadas geográficas: latitude: 14º00'38" S e longitude 47º42'07" WGr (ponto 19)., segue 
por linha reta e seca, com 2874 metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto 
de coordenadas geográficas: latitude 13º59'38" S e longitude 47º40'53" WGr, (ponto 20); 
segue por linha reta e seca, com 930 metros de extensão no sentido geral noroeste, até o 
ponto de coordenadas geográficas: latitude 13º59'11" S e longitude 47º41'03" WGr, (ponto 
21); segue por linha reta e seca, com 8127 metros de extensão no sentido geral nordeste, 
até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 13º55'20" S e longitude 47º38'51" WGr, 
(ponto 22); segue por linha reta e seca, com 4604 metros de extensão no sentido geral 
nordeste, até a ponto de coordenadas geográficas: latitude 13º53'38" S e longitude 
47º36'50" WGr, (ponto 23); segue por linha reta e seca, com 1704 metros de extensão no 
sentido sudeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 13º54'22" S e longitude 
47º36'27" WGr, (ponto 24); segue por linha reta e seca, com 5748 metros de extensão no 
sentido geral sudoeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 13º57'13" S e 
longitude 47º37'41" WGr, (ponto 25), segue por linha reta e seca, com 1380 metros de 
extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 
13º57'16" S e longitude 47º36'55" WGr, (ponto 26); segue por linha reta e seca, com 6924 
metros de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude 13º55'07" S e longitude 47º33'46" WGr (ponto 27); segue por linha reta e seca, com 
905 de extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas geográficas: latitude 
13º55'15" S e longitude 47º33'17" WGr, (ponto 28); segue por linha reta e seca, 5669 metros 
de extensão no sentido geral nordeste, até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude,13º53'16" S e longitude 47º30'55" 'WGr, localizado no cruzamento desta linha com a 
margem esquerda do córrego São Domingos, (ponto 29); segue por linha reta e seca, com 
10699 metros e extensão no sentido geral sudeste, até o ponto de coordenadas geográficas: 
latitude 13º55'15" S e longitude 47º25'20" WGr localizado na interseção desta linha com o 
limite esquerdo da faixa de domínio da Rodovia GO-118, que liga Alto Paraiso de Goiás a 
Cavalcante, (ponto 30), segue por este limite da faixa de domínio no sentido de Alto Paraíso 
de Goiás até o ponto 1 desta descrição, fechando o perímetro. 

Art . 2º O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 

Brasília, 17 de novembro de 1981; 160º da Independência e 93º da República. 

 

JOÃO FIGUEIREDO  

Angelo Amaury Stabile 
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Anexo 5  - Decreto 99.279/1990 

 

Decreto n° 99.279, de 06 de junho de 1990. 

 
Declaram de utilidade pública, para efeito de desapropriação, as terras delimitadas na área 
do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, no Estado de Goiás. 
O Presidente da República, usando das atribuições que lhe conferem os artigos 5°, XXIV, e 
84, IV, da Constituição, e tendo em vista a caducidade do Decreto n°87.811/82 e já ter 
decorrido o prazo legal de um ano para nova declaração, nos termos do artigo 10 do 
Decreto – lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e ai nda, com base nos artigos 5°, letra K, e 
6° do mesmo Decreto-lei, decreta: 
 
Art. 1°_ É declarada de utilidade pública toda a ár ea do Parque Nacional da Chapada dos 
Veadeiros, localizado no Estado de Goiás, com a área de 65.514,7259ha, delimitada pelo 
Decreto n°86.173, de 2 de julho de 1981 , alteado pelo Decreto n°86.596, de 17 de 
novembro de 1981 , tendo o seguinte perímetro: 
 
Norte: 
Partindo do Marco M-22 de coordenadas geográficas 12°53´38,563”S e 47°37´18,032”W. 
Gr., localizado na encosta da Serra Santana, segue pela referida encosta, passando por 
vários marcos, com as seguintes coordenadas geográficas:  
M-23 _ 13°53´32,527”S e 47°36´48,757”W.Gr.; M-24_13 °54´39,939”S e 47°36´28,196”W.Gr. 
e M-25_13°57 ´15,665”S e 47°37´19,177”W.Gr.; daí pr osseguindo pela encosta, com 
azimute médio e distancia aproximada de 163 05´32” e 601,98 metros, até o Ponto 195-A, 
de  coordenadas geográficas 13°57´34,453”S e 47°37´ 13,569”W Gr.,localizado na margem 
esquerda de um córrego sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até a sua foz no 
Ribeirão Montes Claros ; daí, segue uma linha reta, com azimute médio e distancia 
aproximada de 51°23´10” e 3.386,48 metros, até o Ma rco M-26, de coordenadas geográficas 
13°56´26,001”S e 47°35´15,129”W. Gr., daí segue por  uma linha reta, com azimute médio e 
distância aproximada de 42°43´03” e 4.742,22 metros , até o marco M-27, de coordenadas 
geográficas 13°54´33,826”S., e 47°33´26,835”W. Gr.,  localizado na encosta da Serra 
Santana ; daí segue pela referida encosta, até o Marco-28, de coordenadas geográficas 
13°53´17,735”W,Gr., Daí, prosseguindo pela encosta,  até o ponto 141-A, de coordenadas 
geográficas 13°53´11,423”S e 47°31´40,946”W.Gr., lo calizado na margem esquerda do 
Córrego São Domingos ; daí, segue por este, a montante, até o Marco M-29, de 
coordenadas geográficas 13°53´20,310”S e 47°30´47,9 81”W.Gr., localizado na margem 
direita, daí, segue por uma linha reta, com azimute médio e distancia de 108°56´13,9” e 
1.667,88 metros, até o Marco M-29/0, de coordenadas geográficas 13°53´38,449”S e 
47°29´55,665”W.Gr.,; daí, segue por uma linha reta,  com azimute médio e distância de 
107°28´37,5” e 1.906,56 metros, até o Marco- M-29/1 , de coordenadas geográficas 
13°53´57,685”S e 47°28´55,300”W.Gr.,;daí, segue por  uma linha reta, com azimute médio e 
distância de 107°28´11,6” e 2.382,97 metros, até o Marco M-29/2, de coordenadas 
geográficas 13°54´21,724”S e 47°27´39,906”W.Gr.,;da í, segue por uma linha reta, com 
azimute médio e distância de107°28´05” e 2.126,00 m etros, até o Marco M-29/3, de 
coordenadas geográficas 13°54´43,153”S e 47°26´32,5 98”W.Gr.,;daí, segue por uma linha 
reta, com azimute e distância de 107°28´02,5” e 2.5 44,58 metros, até o Marco M-30, de 
coordenadas geográficas 13°55´08,804”S e 47°25´12,0 54”W.Gr.,;localizado no bordo 
esquerdo da Rodovia que liga Alto Paraíso de Goiás à Teresina . 
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Leste : 
Do marco antes descrito, segue pelo citado bordo da rodovia, sentido Alto Paraíso de Goiás, 
passando por vários marcos com as seguintes coordenadas geográficas: M-
30/0_13°55´37,281”S e 47°25´56,648”W.Gr.;M-30/1_13° 56´10,666”S e 
47°26´40,800”W.Gr.;M-30/2_13°57´05,718”S e 47°27´34 ,909”W.Gr.;M-30/3_13°57´41,434”S 
e 47°28´30,848”W.Gr.;M_30/4_13°58´18,920”S e 47°29´ 20,303”W.Gr.;M-
30/5_13°58´39,376”S e 47°30´06,820”W.Gr.;M-30/6_13° 59´32,006”S e 47°30´46,302”W.Gr.; 
M-30/7_14°00´22,287”S e 47°31´23,550”W.Gr,;M-30/8_1 4°01´28,021”S e 
47°31´42,738”W.Gr.; M-30/9_14°02´28,586”S e 47°31´3 8,847”W.Gr.; e M-
01_14°03´03,859”S e 47°30´45,310”W.Gr.; localizado na margem direita do rio dos 
couros ; daí, segue por este, a jusante, até o Marco M-02, de coordenadas geográficas 
14°09´24,663”S e 47°35´37,178”W.Gr.  
 
Sul:  Do marco antes descrito segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de 
299°06´33” e 2,377,79 metros, até o Marco M-03, de coordenadas geográficas 
14°08´46,290”S e 47°36´46,011”W.Gr., localizado na margem esquerda do rio das cobras ; 
daí, segue por este a montante, até o Marco M-04, de coordenadas 
geograficas14°07´11,622”S e 47°35´11,276”W.Gr., loc alizado na margem direita; daí, segue 
por uma linha reta, com azimute médio e distância de 271°25´24” e 1.749,69 metros, até o  
Marco M-04/1, de coordenadas geográficas 14°07´09,5 71”S e 47°36´09,580”W.Gr.; daí, 
segue por uma linha reta, com azimute médio e distância de 271°26´40” e 1.938,69 metros, 
até o Marco M-05, de coordenadas geográficas 14°07´ 07,283”S e 47°37´14,103”W.Gr., 
localizado na confluência dos Córregos Mulungu e Capão do Boi , daí, segue por uma 
linha reta, com azimute médio e distancia de 271°26 ´54” e 1.734,04 metros, até o Marco M-
05/1, de  coordenadas geográficas 14°07´05,223”S e 47°38´11,874”W.Gr.;daí,segue por 
uma linha reta com azimute médio e distancia de 271°26´50” e 930,85 metros, até o Marco 
M-06, de coordenadas geográficas 14°07´04,126”S e 4 7°38´42,849”W.Gr., localizado na 
encosta do Morro do Ferro de Engomar ( Morro da Baleia ) ; daí, segue pela referida 
encosta,até o Marco M-07, de coordenadas geográficas 14°08´02,774”S e 
47°40´25,955”W.Gr., localizado no bordo direito da estrada Municipal que liga Alto 
Paraíso de Goiás e Colinas ; daí, segue pelo citado bordo da estrada, sentido Colinas, 
passando por vários marcos, com as seguintes coordenadas geográficas: M-
07/1_14°07´44,352”S e 47°41´33,033”W.Gr.;M-07/2_14° 08´11,948”S e 
47°43´08,013”W.Gr.;M-07/3_ 14°08´00,065”S e 47°43´4 6,923”W.Gr.;M-
07/4_14°08´54,196”S e 47°44´52,323”W.Gr.;M-07/5_14° 09´06,248”S e 47°45´48,454”W.Gr.; 
M-07/8_14°09´28,020”S e 47°46´12,655”W.Gr.;M-07/6_1 4°09´50,098”S e 
47°47´10,311”W.Gr.; daí, segue por linha reta, com azimute médio 170°06´11” e 301,40 
metros, até o Marco M7/07, de coordenadas geográficas 14°09´59,777”S e 47°47´08,709” 
W.Gr., localizado na margem de um córrego sem denominação;daí,segue por este, a 
montante até a foz de outro córrego sem denominação, daí, segue por este a montante, até 
o Marco M-08, de coordenadas geográficas 14°09´57,7 65”S e 47°47´29,652” W.Gr., 
localizado no bordo da Estrada Municipal ; daí, segue por uma linha reta, com azimute 
médio e distancia de 258°35´50” e 4.288,46 metros, até o Marco M-09, de coordenadas 
geográficas 14°10´23,683”S e 47°49´50,065”.; daí, s egue por uma linha reta, com azimute 
médio e distancia de 290°03´41” e 928,38 metros, at é o Marco M-09/1,(Portão de entrada 
da Sede )  de coordenadas geográficas 14°10´12,983”S e 47°50´ 18,997”W.Gr.; daí, segue 
por uma linha reta, com azimute médio e distancia de 267°47´30”  e 2.550,84 metros, até o  
Marco M-10, de coordenada geográficas 14°10´15,167” S e 47°51´43,928”W.Gr., localizado 
na margem direita do rio Preto ; daí, segue por este, a jusante, até o Marco 11, de 
coordenadas geográficas 14°09´56,326”S e 47°53´51,2 20”W.Gr., localizado na margem  
direita. 
 
Oeste: 
Do marco antes descrito, segue pela encosta da Serra Santana, passando por vários 
marcos, com as seguintes coordenadas geográficas: M-12_14°07´46,698”S e 
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47°51´25,083”W.Gr.; M-13_14°06´28,061” e 47°50´28,9 15”W.Gr.; M-14_14°03´59,916”S e 
47°47´48,229” W.Gr.; M-16_14°02´33,707”S e 47°44´59 ,953”W.Gr.; M-19_ 13°59´062”S e 
47°41´14,990”W.Gr.; M-20_13°58´18,395”S e 47°40´55, 442”W.Gr.;M-21_13°57´08,169”S e 
47°40´05,279”W.Gr.;e M-22, inicio da descrição dest e perímetro. 
 
Art.2°_ O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e d os Recursos Naturais Renováveis – 
IBAMA fica autorizado a processar as desapropriações das terras referidas no artigo antigo 
anterior, correndo as respectivas despesas à conta das suas disponibilidades orçamentárias 
ou outras fontes.  
 
Art.3°_ Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art4°_Revogam-se as disposições em contrário.  
 
 
Brasília – DF, 6 de junho de 1990;169° da Independê ncia e 102° da República.  
 
 

 
FERNANDO COLLOR   

 
Bernardo Cabral. 
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Anexo 6  - Decreto de 27 de setembro de 2001. 
 
 

Amplia os limites do Parque Nacional da Chapada dos  Veadeiros e dá outras 
providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 22, § 6o, da Lei no 9.985, de 18 de julho 
de 2000, 

        DECRETA:  

        Art. 1o Ficam incorporadas aos limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, 
criado pelo Decreto no 49.875, de 11 de janeiro de 1961, as áreas a seguir delimitadas, 
descritas a partir das cartas topográficas na escala 1:100.000 nos MI 2038, 2039, 2040, 
2082, 2083, editadas pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército:  

        I - Área I: começa na cabeceira de um afluente pela margem direita do Córrego Preto, 
sem denominação, ponto de coordenadas planas aproximadas E=230663 m e N=8444799 
m (ponto I-1); segue a jusante pela margem direita deste afluente, até sua confluência com o 
Córrego Preto, ponto de c.p.a. E=232906 e N=8445910 (ponto I-2); segue a jusante pela 
margem direita do Córrego Preto, até o ponto de c.p.a. E=233433 e N=8445837 (ponto I-3); 
continua por linhas retas, passando pelo ponto de c.p.a. E=234493 e N=8445821 (ponto I-4), 
atingindo a margem direita do Córrego Santo Antônio, no ponto de c.p.a. E=235541 e 
N=8445771 (ponto I-5); segue a jusante pela margem direita do Córrego Santo Antônio, até 
a foz deste córrego no Rio São Bartolomeu, ponto de c.p.a. E=234866 e N=8443821 (ponto 
I-6); segue a jusante, pela margem direita do Rio São Bartolomeu, até o ponto de c.p.a. 
E=247141 e N=8446024 (ponto I-7); deste ponto, segue por linhas retas, margeando o sopé 
da Serra São Pedro, passando pelos pontos de c.p.a. E=248459 e N=8446972 (ponto I-8); 
E=249820 e N=8448719 (ponto I-9), atingindo a margem direita do Córrego Passagem À 
Toa, no ponto de c.p.a. E=250414 e N=8448769 (ponto I-10); segue a jusante pela margem 
direita deste córrego, até sua foz no Rio São Bartolomeu, ponto de c.p.a. E=251873 e 
N=8446508 (ponto I-11); segue a jusante pela margem direita do Rio São Bartolomeu, até a 
confluência com um pequeno afluente sem denominação, no ponto de c.p.a. E=253299 e 
N=8445649 (ponto I-12); segue a montante, pela margem esquerda deste curso d´água, até 
o ponto de c.p.a. E=253124 e N=8444706 (ponto I-13); daí, segue, contornando a base das 
Serras do Brejão e da Piedade, por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=254291 
e N=8444298 (ponto I-14); E=255024 e N=8444639 (ponto I-15); E=257985 e N=8442845 
(ponto I-16); E=258757 e N=8442119 (ponto I-17); E=261028 e N=8442166 (ponto I-18); 
E=262159 e N=8442822 (ponto I-19); E=264417 e N=8444044 (ponto I-20); E=265989 e 
N=8446412 (ponto I-21); E=266460 e N=8446715 (ponto I-22), atingindo a confluência do 
Córrego Cancela com um seu afluente pela margem direita, no ponto de c.p.a. E=268313 e 
N=8446497 (ponto I-23); continua, contornando a base das Serras da Piedade e do Forte, 
por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. E=273160 e N=8446384 (ponto I-24); 
E=276612 e N=8447758 (ponto I-25); E=278535 e N=8449559 (ponto I-26); E=280073 e 
N=8451350 (ponto I-27); E=282455 e N=8453370 (ponto I-28); E=283872 e N=8454586 
(ponto I-29), atingindo a margem direita do Córrego Forquilha, ponto de c.p.a. E=285322 e 
N=8455651 (ponto I-30); daí, segue por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. 
E=285453 e N=8456866 (ponto I-31); E=284861 e N=8458258 (ponto I-32); E=283542 e 
N=8460979 (ponto I-33); E=284311 e N=8462986 (ponto I-34); E=284181 e N=8466145 
(ponto I-35); E=284691 e N=8467566 (ponto I-36), atingindo a confluência do Córrego 
Brejão com o Ribeirão Areias, no ponto de c.p.a. E=286604 e N=8469638 (ponto I-37); 
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segue a jusante, pela margem direita do Ribeirão Areias, até atingir o ponto de c.p.a. 
E=281738 e N=8491123 (ponto I-38); segue por linha reta, galgando uma elevação local até 
o seu topo, no ponto de c.p.a. E=280244 e N=8491283 (ponto I-39); segue pela crista desta 
elevação, descendo em direção ao Rio das Pedras, até atingir a sua margem direita, no 
ponto de c.p.a. E=276898 e N=8493246 (ponto I-40); segue por linha reta até atingir a 
margem direita da estrada de terra que liga Teresina de Goiás a Ourominas, no ponto de 
c.p.a. E=275012 e N=8493109 (ponto I-41); segue pela margem direita desta estrada até o 
ponto em que cruza um afluente do Córrego Tapa Olho, no ponto de c.p.a. E=266008 e 
N=8480516 (ponto I-42); segue a jusante, pela margem direita deste curso d´água, até sua 
foz no Córrego Tapa Olho, ponto de c.p.a. E=267076 e N=8478965 (ponto I-43); segue a 
montante, pela margem esquerda do Córrego Tapa Olho até sua nascente principal, ponto 
de c.p.a. E=263792 e N=8473235 (ponto I-44); desse ponto, segue por linhas retas, 
passando pelos pontos de c.p.a. E=262280 e N=8472458 (ponto I-45); E=259574 e 
N=8473820 (ponto I-46); E=258572 e N=8473331 (ponto I-47); E=258786 e N=8472333 
(ponto I-48); E=258748 e N=8470450 (ponto I-49); E=258021 e N=8469513 (ponto I-50); 
E=257422 e N=8467388 (ponto I-51); E=257260 e N=8465865 (ponto I-52); E=257040 e 
N=8464965 (ponto I-53); E=256573 e N=8464435 (ponto I-54); E=256314 e N=8463855 
(ponto I-55); E=255582 e N=8463286 (ponto I-56); E=255561 e N=8462460 (ponto I-57); 
E=252426 e N=8461593 (ponto I-58); E=251188 e N=8460308 (ponto I-59); E=250450 e 
N=8460258 (ponto I-60); E=248319 e N=8459735 (ponto I-61); E=247042 e N=8461283 
(ponto I-62); E=245501 e N=8461670 (ponto I-63); E=243582 e N=8460269 (ponto I-64); 
E=241841 e N=8461287 (ponto I-65), atingindo a margem direita da rodovia que liga Alto 
Paraíso de Goiás a Teresina de Goiás, ponto de c.p.a. E=238629 e N=8459925 (ponto I-66); 
segue, acompanhando esta margem da rodovia, em direção a Alto Paraíso de Goiás, até 
atingir o ponto de c.p.a. E=234762 e N=8456844 (ponto I-67); segue por linhas retas, 
passando pelos pontos de c.p.a. E=234797 e N=8456067 (ponto I-68), E=235029 e 
N=8455100, atingindo o ponto de c.p.a. E=232859 e N=8455169, situado novamente na 
margem direita da rodovia; continua pela margem da rodovia em direção a Alto Paraíso de 
Goiás, até atingir o ponto de c.p.a. E=228652 e N=8445154; daí, segue por linha reta até a 
cabeceira de um afluente pela margem direita do Córrego Preto, sem denominação, ponto 
inicial desta descrição, fechando o perímetro da Área I e perfazendo uma área total 
aproximada de 144.500 ha.; 

        II - Área II: começa na interseção da linha limítrofe do Parque Nacional da Chapada 
dos Veadeiros, conforme estabelecida no Decreto no 86.596, de 17 de novembro de 1981, 
com o Córrego de Pedra (ponto II-1); continua a montante, pela margem direita do Córrego 
de Pedra, até o ponto de c.p.a. E=235113 e N=8468225 (ponto II-2); segue por linhas retas, 
passando pelo ponto de c.p.a. E=230877 e N=8466216 (ponto II-3), atingindo o ponto de 
c.p.a. E=230268 e N=8466942, situado na margem direita da estrada que liga a Fazenda 
Forquilha a Cavalcante (ponto II-4); segue pela margem direita desta estrada até o ponto de 
c.p.a. E=227879 e N=8467666 (ponto II-5); segue por linhas retas, passando pelos pontos 
de c.p.a. E=226578 e N=8466644 (ponto II-6); E=225595 e N=8465514 (ponto II-7); 
E=224126 e N=8463813 (ponto II-8), atingindo a margem direita do Córrego São Domingos, 
ponto de c.p.a. E=224693 e N=8462765 (ponto II-9); segue a jusante pela margem direita 
deste córrego até sua confluência com o Córrego Jenipapo, ponto de c.p.a. E=219518 e 
N=8466109 (ponto II-10); segue por linha reta até atingir o ponto de c.p.a. E=216514 e 
N=8464231, situado na cabeceira de um afluente sem denominação do Córrego Piaus 
(ponto II-11); segue a jusante pela margem direita deste tributário até sua foz no Córrego 
Piaus, ponto de c.p.a. E=214993 e N=8463498 (ponto II-12); segue por linha reta até o 
ponto de c.p.a. E=210433 e N=8459956, situado na confluência do Córrego Lajinha com um 
pequeno afluente (ponto II-13); segue por linha reta até a confluência do Córrego Muquém 
com o Córrego Brejo, ponto de c.p.a. E=208226 e N=8455077 (ponto II-14); segue por linha 
reta até o ponto de c.p.a. E=207053 e N=8453815, situado na margem do Córrego 
Suçuarana (ponto II-15); continua por linhas retas, passando pelos pontos de c.p.a. 
E=202540 e N=8450564 (ponto II-16); E=198884 e N=8445006 (ponto II-17); E=193783 e 
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N=8442354 (ponto II-18), atingindo a confluência do Córrego Suçuapara com um afluente, 
no ponto de c.p.a. E=188679 e N=8437347 (ponto II-19); segue por linhas retas, passando 
pelo ponto de c.p.a. E=187721 e N=8433857 (ponto II-20), atingindo a margem esquerda do 
Rio Preto, no ponto de c.p.a. E=186606 e N=8432518 (ponto II-21); segue a montante pela 
margem esquerda do Rio Preto, até o ponto de c.p.a. E=189251 e N=8430925 (ponto II-22); 
segue por linhas retas, contornando o Canyon do Rio Preto, passando pelos pontos de 
c.p.a. E=190777 e N=8429708 (ponto II-23); E=191758 e N=8430451 (ponto II-24); 
E=192146 e N=8431114 (ponto II-25); ponto de c.p.a. E=192859 e N=8431376 (ponto II-26), 
atingindo o limite do Parque Nacional no ponto de c.p.a. E=193089 e N=8431527; segue no 
sentido horário pelo limite do Parque até o ponto inicial desta descrição, fechando o 
perímetro e perfazendo uma área de aproximadamente 22.100 ha.; 

        III - Área III: começa no alto da Serra Geral do Paraná, no ponto de coordenadas 
planas aproximadas E=236555 m e N=8438213 m (ponto III-1); desce a serra e vai 
contornando o paredão no sentindo horário, por retas ligando os pontos de c.p.a. E=237034 
e N=8439843 (ponto III-2); E=237745 e N=8440846 (ponto III-3); E=237837 e N=8441870 
(ponto III-4); E=238527 e N=8442476 (ponto III-5); E=239701 e N=8442380 (ponto III-6), 
atingindo o ponto de c.p.a. E=241253 e N=8442750, situado na confluência do Córrego 
Tamboril com um afluente pela margem direita (ponto III-7); continua, contornando a base 
da serra, por linhas retas, ligando os pontos de c.p.a. E=242414 e N=8442229 (ponto III-8); 
E=243164 e N=8442390 (ponto III-9); E=244224 e N=8442609 (ponto III-10); E=245100 e 
N=8442569 (ponto III-11); E=246840 e N=8442529 (ponto III-12); E=249769 e N=8441849 
(ponto III-13); E=251500 e N=8440687 (ponto III-14); E=251980 e N=8437215 (ponto III-15), 
atingindo o ponto de c.p.a. E=252790 e N=8433962 (ponto III-16), situado na margem direita 
do Rio Macacão; segue a montante por esta margem até atingir a confluência com o Rio 
Macaquinho, ponto de c.p.a. E=248684 e N=8433618 (ponto III-17); segue a montante pelo 
Rio Macaquinho e por um pequeno afluente deste pela margem esquerda até o ponto de 
c.p.a. E=247247 e N=8433192, situado em sua cabeceira (ponto III-18); segue, subindo a 
serra novamente, por linhas retas, unindo os pontos de c.p.a. E=246613 e N=8432946 
(ponto III-19); E=245615 e N=8433026 (ponto III-20); E=245405 e N=8433692 (ponto III-21), 
atingindo a margem direita do Rio Macacão, no ponto de c.p.a. E=246039 e N=8435510 
(ponto III-22); daí segue a montante por esta margem até atingir a confluência com um 
afluente pela margem esquerda, sem denominação, do Rio Macacão, ponto de c.p.a. 
E=243522 e N=8436266 (ponto III-23); segue a montante pela margem esquerda deste 
afluente, até atingir sua cabeceira, situada no ponto inicial desta descrição, fechando o 
perímetro e perfazendo uma área total aproximada de 9.970 ha. 

        Parágrafo único.  Fica excluída do perímetro da Área I a Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Cara Preta, reconhecida mediante Portaria IBAMA no 10-N, de 9 de 
fevereiro de 1999. 

        Art. 2o  O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA deverá adotar as medidas necessárias para a incorporação destas áreas ao Parque 
Nacional da Chapada dos Veadeiros e sua efetiva proteção. 

        Art. 3o  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 27 de setembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO  
 

José Sarney Filho 
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Anexo 7 - Informações do STF, de 14/08/2003. 
 

STF anula decreto que aumentou Parque da Chapada do s Veadeiros  

O plenário do Supremo Tribunal Federal - STF declarou nulo o decreto do presidente da 
República que ampliou os limites territoriais do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. 
A decisão foi tomada em mandado de segurança (MS 24184) impetrado pelo advogado 
Aluísio Enéas de Albuquerque e outros interessados. A medida traz como conseqüência a 
redução da área atual do Parque de mais de 230 mil hectares para 60 mil hectares. No 
entanto, nada impede a edição de novo decreto pelo presidente da República.  

O objetivo do Mandado de Segurança era anular o decreto presidencial de 27 de setembro 
de 2001, que ampliou os limites do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e atingiu 
glebas de terras de propriedade do impetrante. No pedido, alegou-se que o decreto não teria 
atendido a Lei nº 9.985/00, que traz como exigência para a ampliação dos limites de uma 
área de conservação, a realização prévia de estudos técnicos e a consulta à população 
atingida.  

A autoridade apontada como coatora – presidente da República – informou, no entanto, que 
foram atendidas as determinações legais, e que várias consultas públicas já haviam sido 
realizadas com relação à proteção da biodiversidade da região, inclusive com manifestação 
em um abaixo-assinado, datado de 1992, com demonstração dos habitantes de apoio à 
criação de uma unidade de conservação na região de Pouso Alto. Em 1998, outra consulta 
foi feita e cerca de 200 especialistas de diversas áreas reforçaram a necessidade de 
instalação de uma área de conservação em Pouso Alto. Por fim, o Conselho Consultivo do 
Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros também foi ouvido por duas vezes, sobre a 
proposta de ampliação dos limites do Parque. "Vale salientar que a consulta pública prevista 
no decreto tem caráter consultivo, não determinante para criação de unidade de 
conservação. Os estudos técnicos são os que categórica e definitivamente demonstram os 
elementos que predizem a criação de tais unidades, o que ocorreu no caso".  

Mais adiante ressalta a autoridade coatora: "A consulta pública, conforme definida na Lei 
9.985/00 objetiva apenas subsidiar a decisão do Poder Público e, independentemente de 
regulamentação, não tem nenhum caráter deliberativo, assim, seguindo esse princípio, e 
tendo em vista o que dispõe o artigo 225 da Constituição Federal, que exige do Poder 
Público sem qualquer ressalva ou exceção, a proteção das áreas importantes para garantir 
um ambiente ecologicamente equilibrado, o Ibama considerou o Conselho Consultivo do 
Parque o foro mais adequado e abrangente para realizar a consulta prevista na Lei e assim 
foi feito".  

O advogado Aluísio de Albuquerque, em sua sustentação oral, contestou as alegações do 
presidente da República, afirmando que as três glebas anexadas ao Parque Nacional teriam 
acrescentado à área original de 60 mil hectares mais 176 mil e 570 hectares, "quase o 
quadruplicando, por conseguinte". Albuquerque reforçou a tese de que não houve consulta 
prévia aos envolvidos e, tampouco, estudos técnicos para criação da área de conservação 
ambiental.  

O decreto teria afetado, segundo o advogado, cerca de 600 famílias, "de gente nascida e 
criada na região, que está lá há cinco, seis gerações". A relatora do pedido, ministra Ellen 
Gracie, afirmou em seu voto que o Conselho Consultivo do Parque não tem poderes para 
representar a população local.  

Dessa forma, "quer em razão do decreto impugnado ter sido editado antes da 
regulamentação da lei, quer pela ausência da conduta popular na forma do artigo 22, 
parágrafo 2º, da Lei 9.895/00, que concedo a segurança para considerar nulo o decreto". 


