
Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

 

224

• presença de campos (52a) e cerrados rupestres da região de Furnas; 

• aos fragmentos florestais bem conservados na região da Mata das Perobas. 

As baixas pontuações (pontos 55 e 56 - Anexo 1) correspondem a uma área 
drenada próxima ao rio Piumhi.  

A alta pontuação das áreas relativas à fauna e vegetação para a mata das Perobas 
apresenta indicativos para a conexão destes fragmentos e a uma maior fiscalização. 

Sítio 12 – Setor Oeste do Chapadão da Canastra 

A aparente incongruência na pontuação deste sítio diz respeito ao fato que parte 
de seus pontos (58 e 59 - Anexo 1) situam-se no interior da UC, embora o ponto 
59 (Anexo 1), referente ao córrego da Joana (captação) tenha apresentado 
qualidade de água ruim (subamostragem). 

Os demais pontos com baixa pontuação foram tomados no entorno em um 
reflorestamento de grande porte de Pinus sp. Alguns elementos interessantes, 
como uma lagoa no interior do reflorestamento e um curso d’água, foram 
responsáveis pela pontuação alta de algumas áreas temáticas. 

A variação em extremos da pontuação (excelente para o ponto 58 (Anexo 1) – interior, 
e ruim para o ponto 61A (Anexo 1) - Pinus) indica a necessidade de ações incisivas 
de manejo (principalmente referente ao reflorestamento) para que a zona de 
amortecimento cumpra sua função de anteparo e atenuação dos impactos do exterior. 

Valoração da Região para a Conservação 

O gráfico apresentado na Figura 31 demonstra claramente a aptidão da região onde 
se localiza o PNSC para a conservação. Seus atributos ambientais, da fauna, flora e 
habitats únicos associados a locais de difícil acesso, conferem elevada pontuação a 
mais de 50% dos pontos amostrados. Em contraposição, somente 8% dos pontos 
amostrados foram categorizados com baixa pontuação. Há, entretanto, a necessidade 
de atenção para cerca de 39% dos pontos amostrados que apresentaram pontuação 
regular. Para uma área situada na região leste do país, essa pontuação confere um 
elevado valor para a conservação. 

FIGURA 31 - Valoração da Região do PNSC. 
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3.3 PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 

Nos levantamentos realizados sobre o patrimônio cultural do PNSC apenas a 
área desapropriada, que, conforme já mencionado, restringe-se ao Chapadão da 
Canastra, foi considerada, tendo sido dado ao Chapadão da Babilônia, um 
tratamento dentro da perspectiva regional. 

No que se refere ao patrimônio cultural material do PNSC, destacam-se diversos 
sítios históricos, entre eles alguns sítios arqueológicos, ainda pouco estudados, 
apresentados a seguir. 

A fazenda Zagaia presume-se que tenha sido uma das mais importantes e 
antigas da área do Parque, teve sua origem ligada à expansão das atividades 
pecuárias no século XIX. Situada no sopé da vertente norte do chapadão, que 
originalmente levava o seu nome, servia também como pouso para os que 
cruzavam o caminho que corta as serras na direção do antigo sertão da Farinha 
Podre.  

Seu nome está relacionado à lenda bastante difundida na região sobre a prática 
de seus antigos donos de montar uma armadilha com a zagaia2 sobre a cama de 
seus 2hóspedes, para matá-los e roubá-los. 

Com a criação do Parque, ela foi abandonada, encontrando-se hoje em ruínas, 
apesar de sua restauração ter sido prevista no Plano de Manejo de 1988. 
Edificada dentro do sistema construtivo tradicional, em adobe, a fazenda 
mantém hoje parte de suas paredes e cobertura, como pode ser visto na Foto 
60. Apesar das suas precárias condições físicas, a fazenda continua sendo um 
marco histórico importante, especialmente pela força da lenda sobre a zagaia. 

FOTO 60 – Ruínas da Fazenda Zagaia. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 

A fazenda dos Cândidos, outro sítio histórico, originalmente denominava-se 
Quilombo e seu nome atual estaria ligado ao seu proprietário Cândido Florêncio 
Seabra. Situava-se no sopé do Chapadão da Canastra, em sua vertente sul, no 
                                            
2 Segundo o dicionário Houaiss, zagaia é o nome de uma árvore da família das cornáceas, nativa do sul da 
África que, por derivação de sentido, passou a denominar a madeira usada em mobiliário e confecção de 
lanças. Por metonímia, passou a designar qualquer lança de madeira usada pelos povos caçadores do sul da 
África e, com esta acepção, encontrava-se no vocabulário medieval português. A variante zagaia aparece no 
Dicionário de Bluteau, de 1712, como lança curta para arremesso. 
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vale cortado pelo ribeirão das Posses e suas propriedades cobriam 
originalmente grande parte deste chapadão e das terras baixas, que ao longo do 
tempo foi sendo dividida entre os herdeiros, existindo até hoje descendentes da 
família na região. 

A fazenda traduzia exemplarmente o padrão das atividades agropecuárias 
desenvolvidas na região. Localizada em área agricultável e de boas pastagens, 
se comunicava com o exterior por um caminho que subia a serra até a Estrada 
Principal do Chapadão da Canastra. No período da seca era feita a renovação 
das pastagens com as queimadas nos campos do chapadão e o gado era levado 
até lá. Permanecia confinado no chapadão durante três ou quatro meses e 
depois era conduzido de volta às terras baixas. O excedente agrícola produzido 
na fazenda era também transportado até o caminho e comercializado em um 
pequeno entreposto, que depois se tornou a garagem de pedras, que será 
apresentada posteriormente. 

A sede desta fazenda é uma grande edificação rural em adobe com 
embasamento de pedra e elementos arquitetônicos que denunciam certo apuro, 
como o beiral do telhado sustentado por madeira recortada, denominada 
cachorros. Em 1996 a fazenda foi reformada pela administração do Parque, que 
reconstruiu parte da edificação em tijolo, mas buscou manter suas 
características originais, como pode ser visto na Foto 61. A reforma foi realizada 
com o objetivo de criação de um museu, mas o projeto não prosseguiu e hoje é 
utilizada como alojamento de pesquisadores e residência funcional. 

FOTO 61 – Sede da Fazenda dos Cândidos. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 

A Garagem de Pedras, conforme mencionado, era um antigo entreposto da 
fazenda dos Cândidos, situado à margem do antigo caminho que ligava São 
Roque de Minas à Sacramento, atual Estrada Principal do Chapadão da 
Canastra. Uma variante deste caminho passava pela fazenda dos Cândidos e 
subia a serra até a garagem de pedras. Posteriormente passou a servir como 
garagem da fazenda, visto que o caminho da serra não comportava o trânsito de 
automóveis. 

Situada em excelente posição estratégica, com uma vista privilegiada para todo 
o vale e montanhas circundantes, a pequena edificação, de um só cômodo, 
conserva o sistema construtivo original, que aproveitava a abundância de pedras 
do alto do chapadão. Com a criação do Parque, a garagem foi preservada e 
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instalado um portão, como pode ser visto na Foto 62, para utilização  como 
depósito de materiais diversos da Unidade. O local perdeu sua função e hoje 
permanece como um ponto de visitação especialmente como mirante, destituído 
de seu significado histórico. 

FOTO 62 – Garagem de Pedras. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 

Outro sítio histórico existente no Parque é o Retiro de Pedras, exemplar dos 
chamados “retiros”, que eram pequenos pousos provisórios construídos em 
diversos pontos dos chapadões para abrigar os vaqueiros e suas famílias, 
quando iam para o alto das serras para o confino do gado. Estes empregados 
das fazendas situadas nas terras baixas eram denominados retireiros e suas 
moradias eram muitas vezes rústicos ranchos de cobertura vegetal e alguns de 
pedra, como mencionado.  

Na área hoje circunscrita pelo Parque existem muitos outros pontos 
denominados retiros, sempre relacionados a uma fazenda, demonstrando a 
prática comum ligada à pecuária de invernada. Nestes retiros as famílias 
dedicavam-se também à produção do queijo, que era armazenado para ser 
vendido nas fazendas. Por serem habitações extremamente rústicas, com pouca 
ou nenhuma benfeitoria, quando foram abandonados pelas famílias, devido à 
criação do Parque, procedeu-se à sua completa destruição. Apenas foi 
conservado o Retiro de Pedras, também chamado casa de pedra, que pertencia 
à fazenda dos Cândidos e passou por uma reforma em 1978 para abrigar 
pesquisadores. 

Apesar de sua importância histórica como único remanescente de uma prática 
social e econômica tradicional da região, hoje o retiro encontra-se praticamente 
abandonado, como pode ser visto na Foto 63. 
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FOTO 63 – Retiro de Pedras. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 

O Curral de Pedras, assim como o Retiro de Pedras, são remanescentes das 
tradicionais práticas exercidas na região onde o PNSC está inserido. Ali o gado 
era confinado durante seu período de invernada no alto do chapadão. O Curral 
servia também para o confinamento das tropas e pouso de tropeiros que 
circulavam pelo antigo caminho para Desemboque e Sacramento. É uma das 
poucas estruturas que revelam a presença humana na área antes do advento do 
Parque, encontrando-se hoje praticamente abandonado, invadido pela 
vegetação que esconde o seu sugestivo desenho formado pelo muro de pedra 
em semicírculo, como pode ser visto na Foto 64. 

Apesar de não ter sido realizado levantamento detalhado, é importante 
apresentar também o sítio histórico fazenda Santo Antônio, onde há, além de um 
curral e uma queijeira, edificação onde funcionou uma pousada. Hoje, a área 
nivelada que cerca a construção é utilizada, esporadicamente, por campistas. 

O local situa-se a 17 km da Estrada Principal do Chapadão da Canastra, na 
altura do km 30, no sentido da Portaria São Roque de Minas a Sacramento. 

FOTO 64 - Curral de Pedras. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 
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No que se refere aos sítios arqueológicos, embora desde o primeiro Plano de 
Manejo do Parque tenha sido detectada a necessidade de um levantamento 
arqueológico na região, até o momento não foram realizadas pesquisas por 
profissional qualificado, sendo o conhecimento sobre o assunto ainda muito 
superficial. 

Pode-se afirmar apenas a existência do sítio arqueológico Samambaia, onde há 
ocorrência de inscrições e pinturas rupestres em paredão localizado em uma 
gruta de difícil acesso, e do letreiro, estando este na área do Chapadão da 
Babilônia, além de outros vestígios arqueológicos encontrados oriundos da 
região, como os instrumentos de pedra polida, conhecidos como pedra de raio e 
cacos cerâmicos. 

No que se refere ao patrimônio imaterial, podemos citar o espaço 
simbolicamente decretado pela população local, como área da nascente do rio 
São Francisco, apresentado na Foto 65, lugar utilizado para práticas religiosas e 
manifestações culturais de baixa escala. 

FOTO 65 – Local conhecido como Nascente Simbólica do Rio São Francisco. 

 

Foto: S. Rigueira, 2002. 

As nascentes deste rio sempre exerceram grande fascínio, inicialmente pelo 
mistério de suas origens e, ao longo do tempo, por estarem associadas à 
sobrevivência de uma grande via de comunicação e de abastecimento de água 
para muitos estados brasileiros.  

A estes fatores acima, podemos acrescentar ainda a sua situação estratégica, 
junto às nascentes de outros rios importantes como os tributários do rio Grande, 
que corre em direção à grande bacia do Paraná. O complexo de serras da 
Canastra, considerada como divisor de águas na escala do país, estende-se por 
uma região que foi também objeto de estudo para a localização da capital 
brasileira, ainda no século XIX. Data deste século também a denominação do rio 
São Francisco como o Rio da Unidade Nacional, aquele que poderia integrar, 
pela sua extensão e direcionamento, o Norte e o Sul do país, desde que a ele 
estivessem ligadas estradas de ferro e desenvolvida a navegação fluvial, metas 
perseguidas desde a época da política imperial brasileira.  

Ainda que tal projeto de integração nunca tenha se efetivado, a força da imagem 
permaneceu e ainda hoje alimenta os discursos de proteção e revitalização do 
grande rio do interior brasileiro.  
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Como o rio surge de diversos pequenos nascedouros, um destes pontos foi 
escolhido para demarcação simbólica e ali foi construído um pequeno 
monumento em 1975, após a criação do Parque. Como iniciativa do primeiro 
diretor da Unidade, Dr. Hélio Lasmar, foi colocada uma imagem de São 
Francisco, doada por sua irmã, Helena Ruy Lasmar. O rústico monumento é 
muito visitado, mas não apenas pelo seu caráter religioso, como também pela 
curiosidade dos visitantes de ver a água brotando. 

Mesmo após a criação do Parque, manifestações religiosas e culturais são 
realizadas no local, levando dezenas de pessoas à área. 

3.4 SOCIOECONOMIA 

Devido a não regularização fundiária na região do Chapadão da Babilônia até a 
presente data, os levantamentos socioeconômicos para esta região foram 
realizados somente a partir de dados secundários. No entanto pode-se afirmar 
que as informações relativas às atividades econômicas; impactos gerados por 
atividades como caça, cultivo etc.; a visão da população sobre a Unidade e as 
características da população são equivalentes às apresentadas no Encarte 2 – 
Análise da Região da UC. 

Ainda em atendimento a temática socioeconômica referente aos acordos a 
serem estabelecidos com os ocupantes do PNSC (proprietários/posseiros), para 
efeito deste Plano, os proprietários/posseiros com características de população 
tradicional serão tratados por meio do estabelecimento de Termos de 
Cooperação (TC). Para os demais, o IBAMA definirá os instrumentos legais mais 
pertinentes a cada caso. 

O TC é instrumento estabelecido pelo Decreto Nº 4.340 que regulamenta a Lei 
9.985, a qual institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da 
Natureza. O Termo de Cooperação tem como idéia central a sensibilização, o 
esclarecimento a negociação e o estabelecimento parceria com 
proprietários/posseiros, sobre o uso do espaço e realização de atividades dentro 
da UC, até a regularização da propriedade/posse. 

3.5 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

O Decreto no 70.355, de 1972, que cria o Parque define que essa unidade de 
conservação tem aproximadamente 200.000 ha, com um perímetro de 173,4 km. 
Da área total foram regularizados até o momento 71.525 ha, em uma área 
contínua, na região conhecida como Chapadão da Babilônia. 

A desapropriação foi realizada pelo Incra, tendo como base o Decreto no 74.447, 
de 1974. Muitos dos processos ainda não foram concluídos. 

Para efetivar a área total proposta para o Parque falta desapropriar uma área de 
aproximadamente 130.000 ha. Para essa área ainda não foram realizados os 
levantamentos fundiários e a conseqüente aquisição das propriedades e posses. 

Um resumo histórico do processo de regularização fundiária do Parque foi 
apresentado no item 3.1.2 desse Plano de Manejo. 
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3.6 FOGOS E OUTRAS OCORRÊNCIAS EXCEPCIONAIS 

3.6.1 HISTÓRICO DAS OCORRÊNCIAS 

Os registros sobre a ocorrência de incêndios na região de serra da Canastra são 
bastante antigos. Ainda no século XVII, Saint Hilaire (1847) já descrevia que “o 
chapadão é totalmente despovoado e sem cultivo. Suas terras nem mesmo têm 
dono, mas os proprietários de fazendas localizadas na base da montanha levam 
seus animais para pastarem ali”. Em relação à ocorrência de fogo na serra da 
Canastra, este naturalista também já descrevia que “tinha atravessado imensos 
pastos que haviam sido queimados fazia poucos dias” e que os proprietários das 
fazendas “ateiam fogo aos pastos em qualquer época, indiferentemente”. Os 
pastos mencionados então, são os campos naturais que ocorrem nos 
chapadões. 

Estes registros demonstram que a ocorrência de fogo na região é bastante 
antiga e freqüente e, provavelmente, antes da colonização européia já havia uso 
do fogo por grupos indígenas. 

Os registros de ocorrência de incêndios têm sido feitos de forma continuada, 
apenas na área do Chapadão da Canastra, permitindo uma análise de dados 
satisfatória de características dos incêndios na região.  

A análise deste material nos permite concluir que a maior parte das causas de 
incêndios naquela região do PNSC, desde 1987 seja de origem antrópica, 
apesar do grande número de incêndios causados por raios, chamados incêndios 
naturais, como pode ser observado na Figura 32. 

FIGURA 32 - Causas de Incêndios no Período de 1987 a 2001 no Parque Nacional da Serra 
da Canastra (87 incêndios ocorridos). 
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Fonte: Ibama, 2001. 
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O grande número de incêndios causados por raios é comum também em outras 
UC em áreas de cerrado (Medeiros, 2002) e, teoricamente, são distúrbios que 
podem beneficiar a diversidade de espécies. Este tipo de incêndio deve ter um 
monitoramento mais abrangente no PNSC.  

Entre as causas antrópicas (incêndios e queimas de pastagens), a maior parte é 
criminosa, originada por incendiários, como pode ser observado na Figura 33 e, 
segundo a Lei n°. 9.605/98, causar incêndios em florestas e demais formas de 
vegetação é considerado crime contra a flora.  

O grande número de incêndios criminosos no PNSC é um problema, pelo fato da 
complexidade dos motivos que levam o indivíduo a cometer estes atos. Esses 
motivos podem abranger uma série de fatores como, por exemplo: insatisfação 
com a UC devido a problemas fundiários; limitação de atividades danosas ao 
ambiente no entorno da área protegida; desinformação sobre a importância da 
conservação dos recursos naturais e problemas pessoais dos envolvidos 
(financeiros, familiares, etc.). 

A diminuição de incêndios desta natureza deve acontecer com o fortalecimento 
de ações preventivas de educação ambiental, extensão e de uma fiscalização de 
forma combinada. 

O uso do fogo como ferramenta de manejo agropecuário também é causa 
importante de incêndios na região. Embora muitos fazendeiros declarem a 
realização de aceiros para controlar os incêndios (Printes & Santos-Silva, 1998), 
aparentemente esta prática não tem sido eficiente e/ou tão abrangente. Além 
disso, não há conhecimento, nas fazendas, da utilização de técnicas específicas 
de controle de queimadas, equipamentos adequados, horários mais favoráveis e 
um calendário de queima. De forma geral, técnicas alternativas ao uso do fogo 
também não são disponíveis na região. 

Para os pequenos produtores que não possuem acesso a maquinário pesado, 
os aceiros representam um custo adicional que interfere diretamente na sua 
atividade econômica, podendo até inviabilizá-la. Neste sentido, é importante 
estabelecer mecanismos que facilitem a execução dos aceiros. 

Tendo em vista que na região existem pequenos produtores rurais, devem ser 
desenvolvidas ações que permitam levar tecnologias acessíveis para a 
substituição do uso do fogo em suas atividades. 

A realização de aceiros também requer conhecimentos sobre os fatores que 
afetam o comportamento do fogo como, clima, vegetação e topografia, os quais, 
muitas vezes, são pouco considerados.  

O fogo pode oferecer benefícios imediatos aos proprietários rurais devido à 
rápida conversão de nutrientes da biomassa, em cinzas, favorecendo a camada 
herbácea disponível para o gado e reduzindo populações de patógenos. Contra 
estes benefícios, entretanto, há vários custos para o produtor rural associados 
ao uso do fogo, como perda de nutrientes e o risco de descontrole das 
queimadas causando danos em cercas, culturas arbóreas e benfeitorias. Há 
também custos para os vizinhos e para a sociedade em geral, incluindo impactos 
na qualidade da água e dos solos, perda de espécies nativas ou redução de 
populações animais e vegetais, problemas de saúde, danos à rede de energia e 
lançamento de poluentes para a atmosfera (Nepstad et alii, 1999). 

Na Amazônia, queimadas descontroladas causam perdas econômicas de 
aproximadamente US$ 100,00 por ano, em pequenas propriedades rurais (<100 
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ha) e US$ 15.000,00 por ano, para grandes propriedades (> 5.000 ha) (Nepstad 
et alii, 1999). Para a região do cerrado não se conhece o levantamento 
econômico, social e ambiental relativo às perdas causadas pelo uso do fogo de 
forma descontrolada.  

A deficiência de mecanismos, como multas ou indenizações, pelo uso incorreto 
do fogo no entorno, também é um dos fatores responsáveis pela falta de maiores 
preocupações e investimentos em prevenção nas propriedades rurais. 

Praticamente não ocorreram perícias nos incêndios que aconteceram no PNSC. 
Assim, entre os incêndios de causa antrópica indefinida, provavelmente há 
muitos com origem nas fazendas do entorno, considerando a prática 
disseminada do uso do fogo na região para renovação de pastagens, geralmente 
com freqüência bienal em cada propriedade rural (Printes & Santos-Silva, 1998). 
A execução de queimadas sem autorização também é ilegal e a ausência de 
perícias para investigar as causas e origens de incêndios no Parque limita a 
possibilidade de punição de infratores. 

FIGURA 33 – Distribuição das Causas Humanas de Incêndios no Parque Nacional da Serra 
da Canastra (n=44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ibama, 2001. 

A distribuição dos incêndios ao longo dos anos mostra um padrão conhecido de 
incêndios causados por raios na estação chuvosa e transição da seca para a 
chuva (setembro a abril) e uma concentração de incêndios de causa antrópica 
durante a estação seca, principalmente entre junho e outubro, como pode ser 
observado na Figura 34. Assim, durante todos os meses do ano existiram 
registros de ocorrência de incêndios na área do PNSC. No período 1987-2001 o 
número de incêndios atingiu os maiores valores nos meses de agosto e 
setembro, no auge da estação seca.  

A distribuição de classes de área atingida por tipo de incêndio florestal no PNSC 
também mostra um padrão conhecido onde, geralmente, os raios causam 
pequenos incêndios (menos de 500 ha) e os incêndios de causa antrópica são 
responsáveis pelos incêndios de grande magnitude, como pode ser observado 
na Figura 35. Este padrão ocorre também em outras UC no cerrado, como os 
Parques Nacionais de Emas (Ramos - Neto, 2000) e chapada dos Veadeiros 
(Medeiros, 2002). 
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No PNSC, entre 1984 e 1996, 88% dos incêndios causados por raios foram 
acompanhados por chuvas e não foi necessário o combate (Lana & Gonçalves, 
1996). Mais recentemente, de acordo com os dados do relatório de ocorrência 
de incêndios e informações de funcionários que atuam nos combates aos focos, 
este padrão continua o mesmo. Em alguns poucos casos, a chuva não atinge o 
local e o incêndio pode se tornar de grande porte. 

FIGURA 34 - Distribuição do Número de Ocorrências de Incêndios, Durante os Meses, no 
Período de 1987 a 2001. 
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Fonte: Ibama, 2001. 

Os incêndios de causa antrópica, normalmente durante a estação seca, 
encontram as condições propícias (vegetação seca, umidade relativa baixa, 
ventos fortes) ao desenvolvimento de incêndios de grandes magnitudes. 

Em alguns casos, os incêndios de causa antrópica queimaram quase toda a 
área do Chapadão da Canastra. Muitos incêndios dessa natureza foram contidos 
em áreas menores do que 500 ha devido à ação rápida do pessoal envolvido 
com o combate. 

O PNSC tem sofrido incêndios florestais de grandes dimensões em uma 
freqüência anual/bienal, conforme demonstrado na Figura 36. Entre 1984 e 
1996, apenas 1% da área do Chapadão da Canastra não foi queimada e 92% 
foram queimadas pelo menos duas vezes (Lana & Gonçalves, 1996).  

Considerando que os grandes incêndios no PNSC têm ocorrido no auge ou no 
final da estação seca, decorrentes das condições climáticas (temperatura mais 
elevada no final de agosto/setembro com baixa umidade e ventos fortes e a 
vegetação mais seca), propiciam condições para queimas de maior intensidade 
do que em outras épocas do ano. 

Deste modo, o regime de fogo no PNSC é caracterizado pela elevada freqüência 
de grandes incêndios e com alta intensidade durante a estação seca e uma 
freqüência um pouco menor de incêndios naturais em áreas menores e, 
geralmente, de menor intensidade, durante a estação chuvosa e transição seca 
chuva. 
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FIGURA 35 – Classes de Tamanho para Áreas Queimadas, por Tipo de Incêndio, no Período 
de 1987 a 2001. 
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Fonte: Ibama, 2001. 

A escala de impactos causados pelos grandes incêndios de causa antrópica 
provavelmente está afetando elementos da biota na Unidade, já fragilizados por 
outros impactos provenientes do entorno, como alteração da qualidade e 
quantidade de água dos rios, desmatamentos, urbanização, etc. 

Particularmente, a flora lenhosa do cerrado, as aves e alguns mamíferos de 
grande porte têm sido bastante afetados em incêndios freqüentes ou que 
tenham atingido grandes áreas (IBDF, 1981; Sato & Miranda, 1996; Hoffmann, 
1999; Ramos-Neto, 2000; Medeiros, 2002). A disponibilidade de alimentos para 
herbívoros também pode ser afetada (Rodrigues, 1996). 

FIGURA 36- Áreas Queimadas no Parque Nacional da Serra da Canastra no Período de 1987 
a 2001. 
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Fonte: Ibama, 2001. 
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Para a área do Chapadão da Babilônia, no que se refere aos incêndios 
florestais, é possível algumas inferências de acordo com informações de 
funcionários, moradores da região e análise da vegetação, topografia, hidrografia 
e atividades econômicas no entorno. 

Em termos gerais, as principais atividades que vêm sendo desenvolvidas neste 
Chapadão estão relacionadas à agropecuária, mineração e turismo. Quanto à 
agropecuária, vem sendo realizada nas áreas de chapada com utilização de 
campos nativos, enquanto nos vales pratica-se a agricultura e pecuária com um 
maior grau de alteração na vegetação, como ilustra a Foto 66. 

Segundo os levantamentos realizados, não há indícios de que nas fazendas 
desta área e no entorno, haja conhecimento e utilização de técnicas adequadas 
de queima controlada e equipamentos específicos para o combate ao fogo.  

Nos vales, embora ocorram com certa freqüência incêndios para renovação de 
pastagens, os mesmos são limitados pela maior concentração de moradias, 
benfeitorias e culturas agrícolas.  

Não existem nos vales, e, principalmente, nas chapadas, atividades sistemáticas 
de combate. Muitas vezes, o fogo atravessa diversas fazendas antes de ser 
barrado por estradas, rios, afloramentos rochosos, chuvas ou combates 
esporádicos de alguns moradores.  

Com base nessas características e pelas informações coletadas, conclui-se que 
existe no Chapadão da Babilônia uma elevada ocorrência de incêndios 
florestais, atingindo áreas significativas e levando a danos consideráveis, tanto 
em termos ambientais quanto econômicos, principalmente no meio e no final da 
estação seca. As queimadas provocadas por raios também são freqüentes. No 
entanto, também atingem áreas menores e com menor intensidade. 

FOTO 66 - Atividade Pecuária no Entorno do Parque Nacional da Serra da Canastra. 

 

Foto: N. Fiedler, 2002. 

De modo geral, pode-se concluir que o regime de fogo do Chapadão da 
Babilônia é similar à área do Chapadão da Canastra, com o agravamento de não 
contar com atividades sistemáticas de prevenção e combate a incêndios 
florestais. 
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3.6.2 A RELAÇÃO DA VEGETAÇÃO E DA FAUNA COM A OCORRÊNCIA DE 
INCÊNDIOS 

Particularmente a vegetação de campo, predominante no Parque, na estação 
seca, torna-se bastante propensa ao fogo, transformando-se em uma camada de 
material morto acima do solo. Abaixo do solo, os tecidos vivos das plantas 
herbáceas ficam protegidos das chamas, caracterizando uma vegetação 
bastante adaptada aos incêndios (Rosa, 1990).  

Em razão da pequena área que ocupam, com elevado grau de endemismo e 
forte pressão antrópica, incluindo a freqüência elevada de grandes incêndios, 
pelo menos 351 espécies de campo rupestre em Minas Gerais estão ameaçadas 
de extinção. A prática freqüente do fogo em áreas de campo rupestre pode 
alterar a diversidade e riqueza das comunidades, favorecendo espécies com 
adaptações a este distúrbio (Mendonça & Lins, 2000). 

Quanto às plantas lenhosas de cerrado, o fogo freqüente promove um impacto 
negativo na reprodução sexual pela destruição de estruturas reprodutivas (frutos, 
flores, sementes, Hoffmann, 1998). Também já foram verificadas elevadas taxas 
de mortalidade de plantas lenhosas em áreas de cerrado sensu stricto (Sato & 
Miranda, 1996). Os efeitos de diminuição da densidade arbórea também já foram 
verificados por Ramos (1990); Hoffmann, (1999) e Silva (1999). 

A proteção contra o fogo pode levar a um aumento dos elementos lenhosos em 
todas as fisionomias de cerrado (Moreira, 1992), assim como pode promover o 
aumento da diversidade de espécies deste componente (Sambuichi, 1991). 
Porém, deve-se considerar o papel do fogo na manutenção da elevada 
diversidade de espécies da camada arbustiva-herbácea do cerrado, a qual 
apresenta riqueza de espécies superior ao componente arbóreo. As espécies 
vegetais herbáceas no cerrado apresentam rápida recuperação após o fogo 
(Rosa, 1990) e este elemento, principalmente quando associado às queimadas 
naturais, pode ser responsável por uma maior heterogeneidade nas 
comunidades desta camada (Ramos-Neto, 2000).  

Existe pouco conhecimento a respeito da resistência e resiliência da vegetação 
de matas de galeria a distúrbios como o fogo. Algumas observações de campo 
indicam que o fogo beneficia a invasão por gramíneas, bambus e lianas (Felfili & 
Silva Júnior, 1992). O fogo também impacta negativamente as bordas das matas 
de galeria influenciando na sua extensão, como foi observado no Parque 
Nacional de Brasília (Ramos, 1995).  

Nos grandes incêndios ocorridos no Parque Nacional das Emas, o fogo atingiu o 
interior das matas em algumas oportunidades, principalmente em 1994, quando 
o sub-bosque foi eliminado em muitas áreas (Ramos-Neto, 2000). No PNSC, a 
ocorrência de incêndios freqüentes provavelmente está limitando a expansão 
das matas de galeria.  

Portanto, os dados demonstram que as fitofisionomias fechadas de cerrado, 
assim como matas de galeria e matas secas devem ter proteção máxima contra 
o fogo devido à maior sensibilidade dos elementos lenhosos. As fitofisionomias 
abertas como campo limpo e campo-sujo podem se beneficiar da ocorrência do 
fogo em regimes de queima causados por raios ou quando pesquisas definirem 
se é necessário um regime de queima controlada. Para o cerrado sensu stricto, 
fitofisionomia intermediária entre áreas abertas e fechadas, ainda não há um 
consenso sobre um possível regime de queima adequado devido ao elevado 
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número de espécies lenhosas e também do estrato herbáceo nesta fisionomia 
(Medeiros, 2002).  

Algumas espécies da fauna do cerrado são pouco afetadas por incêndios, 
devido à disponibilidade de abrigos e apresentação de algumas estratégias 
adaptativas relacionadas com a ocorrência do fogo, como por exemplo, espécies 
fossoriais/subterrâneas; a megafauna, que se caracteriza como generalista e 
oportunista e outras espécies que têm coloração preta ou cinza para 
camuflagem em áreas queimadas. O fogo provavelmente causa maiores danos 
para ovos, ninhos e animais muito jovens, que não podem escapar das chamas 
(Coutinho, 1990). 

Entretanto, após grandes incêndios, já foi verificada uma significativa 
mortalidade de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) no Parque 
Nacional das Emas (Ramos-Neto, 1997) e dados similares já foram registrados 
para aves (IBDF, 1981). No caso de pequenos incêndios provocados por raios 
em UC do cerrado como o Parque Nacional das Emas (Ramos-Neto, 1997), o 
PNSC e o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (Medeiros, 2002) não 
tem sido observada a mortalidade de animais. 

Por outro lado, para o PNSC, Drumond (1992) não encontrou registro de 
mortalidade de tamanduás, mesmo após incêndios extensos. Provavelmente 
estes animais estariam utilizando as matas de galeria e os campos não 
queimados como refúgio. 

Existe uma elevada carência de dados locais sobre os efeitos do fogo para 
vários grupos de animais como insetos, répteis, aves e anfíbios. Desse modo 
deve-se evitar a generalização de resultados de pesquisas devido às 
características peculiares de cada Unidade. 

O crescente isolamento das UC do cerrado, entre outras graves ameaças, tem 
diminuído a possibilidade de corredores ecológicos, podendo assim, agravar o 
impacto negativo do fogo sobre várias espécies animais com populações 
reduzidas. 

Comparado com florestas tropicais, o lançamento de nutrientes para a atmosfera 
é substancialmente menor no cerrado, já que a quantidade de biomassa deste 
ecossistema é menor do que nas florestas. Contudo, o atual regime de queima, 
com elevada freqüência, provavelmente resultará em um progressivo 
empobrecimento da produtividade do ecossistema (Coutinho, 1990; Pivello & 
Coutinho, 1992; Kauffman et alii, 1994). 

3.6.3 VELOCIDADE DE DISPERSÃO DO FOGO 

Os incêndios que ocorrem no PNSC são caracterizados, em geral, como 
incêndios de rápida propagação e reduzida/média intensidade devido às 
condições topográficas e de vegetação.  

A vegetação de campos predominante na região de chapada caracteriza-se 
como combustível leve, o qual na época seca torna-se altamente propenso para 
a ocorrência de incêndios. Não ocorrem na região rios de grande porte ou 
porções significativas de florestas para barrar a propagação dos incêndios. 
Quando atinge as matas de galeria o fogo diminui a velocidade, mas, 
freqüentemente, não é barrado, já que estas formações são estreitas.  



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

 

239

3.6.4 SISTEMA DE ISOLAMENTO DE COMBUSTÍVEIS (ACEIROS) 

A execução de aceiros externos ou internos para barrar a propagação de 
incêndios nas UC é um assunto bastante discutido entre os especialistas e no 
meio conservacionista. As principais críticas ao uso de aceiros com fogo se 
referem principalmente ao aumento de mortalidade de árvores nas faixas 
aceiradas, exposição da fauna herbívora nos limites externos e aumento da 
invasão por espécies exóticas de gramíneas. Não se conhecem pesquisas sobre 
o efeito ecológico dos aceiros. 

Em algumas UC do cerrado, como os Parques Nacionais de Emas, Chapada dos 
Veadeiros, Sete Cidades e Brasília, a execução de aceiros externos e internos 
tem diminuído de modo significativo a freqüência e a extensão das áreas 
atingidas, sendo fundamentais para a quebra dos ciclos de grandes incêndios 
que ocorriam com intervalos de três/quatro anos. Estes aceiros provocam a 
queima anual de uma faixa de vegetação de largura entre 25 e 60 metros.  

Embora possam selecionar algumas espécies nessas faixas de vegetação, 
facilitar a invasão de algumas espécies exóticas e aumentar processos erosivos, 
ainda são ferramentas eficazes de baixo custo e que podem diminuir 
consideravelmente os danos causados por grandes incêndios. Além disso, estes 
problemas normalmente são muito menores quando comparável aos danos 
causados pelo descontrole total do fogo na área. 

No PNSC as estradas/aceiros no Chapadão da Canastra têm causado uma 
diminuição na velocidade de propagação do fogo em alguns trechos e, em 
alguns casos, barram a continuidade dos incêndios. Na Foto 67 é apresentado 
um exemplo de estrada/aceiro no Chapadão da Canastra.  

No Chapadão da Canastra há uma estrada que atravessa a chapada ligando a 
Portaria São Roque até a Portaria Sacramento, com uma extensão de 60 km. 
Algumas estradas, perpendiculares a esta, seguem em direção ao norte do 
Parque, totalizando aproximadamente 30 km de extensão. Estas estradas não 
possuem uma faixa de alargamento pelo uso do fogo, o chamado aceiro negro, 
reduzindo assim a eficiência na contenção da propagação de incêndios de alta 
velocidade.  

3.6.5 SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIOS 

Em áreas de cerrado, onde a velocidade do fogo normalmente é rápida, a 
detecção de incêndios idealmente não deve ultrapassar cinco minutos.  
O histórico de ocorrência de incêndios no PNSC (Chapadão da Canastra) 
demonstrou um aumento expressivo do número de incêndios no período 
noturno, depois de 20:00 h. Durante o dia, a ocorrência de focos foi abrangente 
no período de 06 às 18:00 h (Lana & Gonçalves, 1996). 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

 

240

FOTO 67 - Estrada no Interior do Parque, Utilizada Também como Aceiro Interno. 

 

Foto: N. Fiedler, 2002. 

Entre 1984 e 1996, Lana & Gonçalves (1996) verificaram que a grande maioria 
dos incêndios eram detectados menos de uma hora após seu início (71%), 
considerando apenas a área do Chapadão da Canastra. Desde então, não 
ocorreram mudanças na forma de detecção, até os dias de hoje, e a média de 
tempo permanece a mesma.  

Assim, a detecção atual na área do Chapadão da Canastra não é adequado, 
pois o sistema de observação apresenta deficiências, como a falta de 
observadores (torristas) e goniômetros. Os focos de incêndio são normalmente 
detectados quando a coluna de fumaça está grande o suficiente para ser 
observada das portarias, centro de visitantes ou das estradas internas e 
externas. A frente de fogo, nestes casos, já assumiu grandes proporções. 

O sistema de detecção deve ter como padrão características que incluam a 
rápida e a precisão de localização dos focos. Além disso, deve abranger os 
períodos diurno e noturno e a localização dos focos, idealmente, deve ocorrer 
sobre quaisquer condições de visibilidade. 

Torres de observação, guaritas dotadas de goniômetros e rádio e veículos para 
as rondas são freqüentemente utilizados para dar suporte a detecção em UC e 
áreas de reflorestamento.  

Apesar do custo inicial relativamente elevado, as torres de observação 
apresentam um custo mais reduzido, quando comparado ao uso de aeronaves 
ou câmeras com sensores infravermelhos.  

A eficiência depende da existência de observadores treinados para permanência 
diurna e noturna, bem como de equipamentos como torres, guaritas, rádio-
comunicação, binóculos e equipamentos para localização precisa dos focos 
(goniômetros e mapas). 

O sistema de detecção existente no PNSC na região do Chapadão da Canastra 
é composto de uma torre de observação, duas guaritas de observação, três 
portarias e patrulhas com veículos. A região do Chapadão da Babilônia não 
dispõe de sistema de detecção. 
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A torre e as guaritas de observação do PNSC localizadas em pontos mais 
elevados na região do Chapadão da Canastra proporcionam uma boa 
visibilidade do interior e entorno desta área e constituem os elementos mais 
importantes no sistema de detecção. Entretanto, a torre de observação não está 
sendo utilizada porque a base de madeira está comprometida, não há escadas 
de segurança e as condições da cabine aparentemente são precárias. Da 
mesma forma, os pontos de observação com pequena estrutura (Bentinho e 
Serra Brava) não estão sendo utilizados permanentemente, mas não há 
goniômetros. O estado das guaritas é satisfatório. 

Atualmente, o PNSC tem obtido informações de detecção de focos de calor por 
satélites da série NOAA. Estes dados são disponibilizados diariamente pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e enviados para o Ibama-sede. 
Este tipo de detecção tem sido muito importante principalmente devido à 
dimensão do Parque e ao alcance nas áreas de entorno. A principal 
desvantagem deste sistema é na transmissão de informação, pois os dados são 
recebidos em Brasília no final do dia disponibilizados apenas no dia seguinte. 

3.6.6 EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS EXISTENTES NO PNSC 

Os equipamentos e ferramentas manuais são desenhados para cumprir diversas 
funções na operação de combate e devem requerer que um menor número 
possível de brigadistas atue de forma eficaz na supressão do fogo (Fiedler et alii, 
2000).  

Os equipamentos motorizados são de grande importância no combate aos 
incêndios florestais, principalmente em eventos de grande magnitude, pelo 
elevado rendimento que oferecem (Fiedler et alii, 2000). 

Áreas abertas de cerrado, como é o caso das grandes áreas de campo do 
PNSC, devem dispor de equipamentos específicos para esta situação, como é o 
caso de abafadores, bombas-costal e motobombas.  

Para o combate aos incêndios no PNSC, existem à disposição os seguintes 
materiais/equipamentos, armazenados em um depósito próximo ao centro de 
visitantes: 

• 05 lança-chamas; 

• 04 queimadores pinga-fogo; 

• 90 abafadores; 

• 50 bombas-costal; 

• 10 mochilas; 

• 18 enxadas; 

• 03 rastelos; 

• 03 enxadões; 

• 20 pás; 

• 07 foices; 

• 04 machados; 

• 02 roçadeiras manuais; 
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• 01 trator de pneu com lâmina frontal; 

• 01 trator de esteiras; 

• 01 veículo pipa de 6.000 litros para acoplamento ao trator; 

• 01 caminhonete S10; 

• 01 roçadeira para acoplamento ao trator; 

• 02 motocicletas (01 NX 150, 92 e 01 DT 180 ano 1989); 

• 02 veículos Toyota bandeirante; 

• 01 veículo MB 180 D; 

• 02 caminhonetes Mitsubishi; 

• 05 moto-serras; 

• 01 caminhonete Chevrolet, modelo D 20; 

• 01 caminhonete Volkswagen, modelo saveiro; 

• 01 caminhão MB (apoio de combate). 

Existem no PNSC alguns equipamentos sem condição de uso, como 12 bombas-
costal, um trator de esteira e pipas d’água. 

Os equipamentos utilizados nas operações de combate são todos manuais, 
principalmente abafadores e bombas-costal, com exceção da moto serra, sendo 
está última indicada para uso em áreas de vegetação mais fechada. Os 
equipamentos motorizados, como tratores e roçadeiras, são utilizados apenas 
em ações preventivas (manutenção de estradas). 

Todos os brigadistas dispõem de equipamentos de proteção individual (botas, 
calças, capacetes, luvas, cintos, óculos e camisa), sendo que ainda faltavam 
outros itens de segurança (máscaras contra gases e kit de primeiros socorros). 

Os poucos equipamentos motorizados existentes apresentavam, em sua 
maioria, deficiências para a atividade de combate a incêndio, sendo também 
observada a ausência de moto bombas de alta pressão. 

Em relação aos equipamentos manuais, o número de alguns itens é insuficiente 
para a área total do Parque, como abafadores e bombas-costal, principalmente 
se considerarmos a possibilidade de grandes incêndios em uma área de 200.000 
ha. 

Além disso, o equipamento de proteção individual dos brigadistas precisa ser 
melhorado. Alguns itens, como capacetes, óculos e mochilas não têm a 
qualidade desejada. 

O deslocamento de funcionários e brigadistas tem sido feito em veículos pick-up, 
em van do Parque e em caminhão próprio para o transporte de brigadistas. 

O combate aéreo é de vital importância, principalmente no caso de grandes 
incêndios, para transporte de pessoal, equipamentos, alimentos e lançamento de 
água. Os helicópteros do IEF-MG e da Polícia Militar já foram utilizados em 
ações de combate a incêndio no Parque e tiveram que ser deslocados de Belo 
Horizonte.  
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Até o momento, não houve combate aéreo com aviões-tanque no PNSC, o que, 
devido às características da vegetação (campos) poderia ser muito eficiente. 

3.6.7 PESSOAL ENVOLVIDO COM O COMBATE AOS INCÊNDIOS 

O combate aos incêndios no PNSC, desde sua criação, tem sido executado 
principalmente pelos funcionários da Unidade. Eventualmente, estes são 
auxiliados por alguns soldados do corpo de bombeiros e policiais florestais, no 
caso de grandes incêndios. Há grupamentos de corpo de bombeiros nas cidades 
de Uberaba e Passos, porém, não aparelhados para a atividade. Desde 1999 o 
PNSC vem contando ainda com brigadistas de incêndio. 

O combate aos focos de incêndios tem-se mostrado mais eficiente quando 
executado por pessoal com bastante conhecimento da área e do comportamento 
do fogo na região, e ainda, no correto manuseio dos equipamentos específicos 
de combate em áreas de cerrado, como é o caso dos funcionários do Ibama e 
brigadistas. 

A utilização de bombeiros militares é adequada nos casos de grandes incêndios 
que não podem ser combatidos pelo pessoal local. 

Para o combate aos incêndios florestais no PNSC existe uma brigada formada 
por 33 pessoas, sendo 26 contratados temporariamente pelo Ibama no ano de 
2002. Todos os brigadistas foram treinados em um curso de 40 horas, antes do 
início na atividade, para atuar nos períodos críticos (estação seca e transição 
seca chuva). 

As disciplinas ministradas no referido curso para os brigadistas incluíram aulas 
teóricas e práticas de comportamento do fogo, ferramentas e equipamentos, 
técnicas de combate terrestre e organização de brigadas. Foram ainda 
abordados, superficialmente, noções de combate aéreo e uso de equipamentos 
motorizados. 

O treinamento dos brigadistas ainda precisa ser complementado com outras 
disciplinas fundamentais para um melhor desempenho das atividades. Além 
disso, a carga horária do curso foi insuficiente para uma formação mais 
abrangente e básica. 

Os funcionários do Parque não receberam treinamento específico em prevenção 
e combate aos incêndios e têm atuado com base em experiências adquiridas. É 
importante a inclusão destes funcionários em programas de treinamento desta 
natureza, incluindo ainda as atividades de apoio nas ações de combate, como: 
primeiros socorros, logística, segurança no transporte de brigadas e cartografia.  

Atualmente, o combate aos incêndios é realizado pelos brigadistas contratados e 
alguns funcionários do Ibama. Estes, atuando nas frentes de incêndios e nas 
atividades de apoio, como condução de veículos, transporte de alimentos e 
equipamentos e sistema de comunicação. Para o atendimento dos 200.000 ha 
do Parque, este número de brigadistas é insuficiente. Em caso de incêndio no 
Chapadão da Canastra é fundamental que o trânsito seja fechado (turistas e 
usuários da estrada) por questão de segurança e maior agilidade no combate.  

3.6.8 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO UTILIZADO 

O sistema de comunicação do PNSC é constituído por oito estações de rádio 
fixas instaladas na sede, nas quatro Portarias, no centro de visitantes, fazenda 
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vão dos Cândidos e sede Jaguaré. Os veículos contam com rádios móveis e 
rádios portáteis que também estão disponíveis. 

Atualmente o sistema de comunicação atende somente ao Chapadão da 
Canastra. 

Para a área do Chapadão da Babilônia não há nenhum sistema de comunicação 
disponível para o Parque, o que dificulta qualquer envio de informações sobre a 
área.  

3.6.9 TÉCNICAS DE COMBATE A INCÊNDIOS UTILIZADAS NO PNSC 

A predominância de vegetação herbácea no PNSC e o relevo nas regiões de 
chapada favorecem o uso de abafadores como principal equipamento de 
combate. Uma rede de aceiros, construída com tratores, também constitui um 
importante mecanismo, tornando mais segura a utilização de outro 
procedimento, o contrafogo, procedimento utilizado em situações especiais que 
requer um pessoal experiente e equipamentos adequados. 

As técnicas de combate aos incêndios utilizadas no PNSC, atualmente restritas 
à área do Chapadão da Canastra e região do entorno, envolvem basicamente o 
ataque direto, com uso de abafadores e bombas-costal e o ataque indireto, com 
uso de contrafogo a partir de aceiros construídos, previamente, com o uso de 
tratores tipo patrol. 

Eventualmente foi utilizado no PNSC o sistema de helibaldes em helicópteros da 
Polícia Militar e do IEF-MG. Este recurso foi utilizado em grandes incêndios.  

Helicópteros também foram utilizados em algumas ocasiões para o transporte de 
pessoal e equipamentos para áreas de difícil acesso, sendo um apoio 
fundamental para o pessoal de combate.  

De acordo com as observações realizadas, as técnicas utilizadas no Parque 
necessitam ser melhoradas para uma maior eficiência no combate aos 
incêndios. O uso de recursos aéreos como helicópteros, também deve ser 
intensificado em incêndios de grandes proporções.  

3.6.10 OS INCÊNDIOS E A INVASÃO POR ESPÉCIES EXÓTICAS DE 
PLANTAS NO PNSC 

A invasão de espécies de plantas exóticas tem sido considerada uma das 
maiores ameaças à manutenção da biodiversidade em áreas de conservação 
(Macdonald, 1994). 

Entre as espécies de plantas exóticas existentes nas UC de cerrado, a Melinis 
minutiflora, conhecida vulgarmente como capim-gordura, está disseminada por 
extensas áreas em Parques Nacionais como o de Brasília, chapada dos 
Veadeiros e serra da Canastra, e constitui um agravante nos efeitos negativos 
provocados pelo fogo (Medeiros, 2002). Dessa forma, as ações de controle de 
fogo nestas Unidades devem considerar também o manejo desta e de outras 
espécies invasoras. 

A espécie Melinis minutiflora (capim-gordura) é uma gramínea perene 
proveniente da África Tropical, introduzida no Brasil como pasto para o gado. É 
encontrada extensivamente no país, em locais alterados, como margens de 
estradas e campos de cultura abandonados e, também, em unidades de 
conservação (Klink, 1992). Apesar de ocorrer principalmente em locais 
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perturbados por atividades humanas, esta espécie não depende apenas destes 
ambientes para se estabelecer, ao contrário da maioria de outras espécies 
também introduzidas (Berardi, 1994).  

A Melinis minutiflora suprime o crescimento das espécies nativas devido aos 
densos agrupamentos de indivíduos que formam. Além disso, a invasão desta 
gramínea induz o ciclo fogo/gramínea, no qual a gramínea fornece o combustível 
fino necessário para o início e propagação do fogo, que aumenta em freqüência, 
área e intensidade. Após a passagem do fogo, a gramínea invasora coloniza a 
área mais rapidamente do que as espécies nativas e causa um aumento na 
suscetibilidade ao fogo (D’Antonio & Vitousek, 1992). 

Devido ao elevado conteúdo de resinas, o capim-gordura é mais inflamável do 
que espécies nativas, pois o fogo alcança temperaturas acima de 300o C a 1 cm 
do solo, durante mais de três minutos, com picos atingindo 1.008o C. Este 
padrão de queima e a maior altura das chamas em áreas com capim-gordura é 
bem diferente do padrão em áreas naturais de cerrado, o qual resulta em um 
aumento expressivo dos danos para espécies lenhosas (Berardi, 1994). 

O capim-gordura é a espécie exótica mais disseminada na área do Chapadão da 
Canastra, ocorrendo principalmente nas bordas de estrada. No Chapadão da 
Babilônia essa espécie, juntamente com o capim-braquiária (Brachiaria 
decumbens) são comuns nas bordas de estradas, sendo este último encontrado 
com grande freqüência nas pastagens.  

O controle e, se possível, a erradicação destas duas espécies, são importantes 
para a diminuição de riscos de grandes incêndios.  

3.6.11. PRINCIPAIS PROBLEMAS ENFRENTADOS NA PREVENÇÃO E 
COMBATE AOS INCÊNDIOS NO PNSC 

As principais dificuldades apresentadas para o Chapadão da Canastra, pelos 
funcionários do Parque envolvidos com a prevenção e o combate aos incêndios 
e brigadistas compreendem, principalmente, as dificuldades de acesso em 
algumas regiões, carência de alguns equipamentos e o uso excessivo do fogo 
por fazendeiros da região para renovação de pastagens. Além disso, não existe 
um sistema de aceiros eficiente na área, dificultando o combate.  

Com base nos levantamentos realizados, os principais problemas enfrentados 
para a prevenção e combate aos incêndios do PNSC são os seguintes: 

• As áreas de serra no Parque são de difícil acesso e não há estradas em 
muitos locais. 

• Os equipamentos disponíveis na Unidade são insuficientes; 

• A Unidade não conta com equipamentos motorizados como 
motobombas. 

• Não tem mapas e goniômetros na UC. 

• O curso oferecido aos brigadistas do PNSC apresentou carga horária 
reduzida (40 horas), não abordando toda a temática requerida. A 
ausência de temas torna o brigadista deficiente em várias atividades. 

• Em relação à prevenção, considerando as atividades educativas, não há 
um programa regular para as comunidades do entorno, pessoal 
especializado, recursos financeiros e material de divulgação. A 
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deficiência em atividades preventivas geralmente provoca um elevado 
custo em ações de combate a incêndios. Programas educativos 
regulares não são de custo elevado, comparados com outras despesas 
relativas aos incêndios florestais. 

• O sistema de aceiros necessita ser melhorado para aumentar sua 
eficiência como barreiras ao fogo. 

• Necessidade de realização de obras de controle de erosão. 

• O uso do fogo na atividade pecuária no entorno da Unidade, uma das 
principais causa de incêndios, é bastante disseminado, requerendo um 
programa de prevenção, fiscalização e educação ambiental. 

• Na área do Chapadão da Babilônia as dificuldades e problemas são 
ainda maiores, pois não existem estradas em muitos lugares, bem como 
o sistema de detecção e rádio-comunicação e o número de brigadistas e 
equipamentos são insuficientes para atender a área. 

• Trânsito de turistas e usuários na estrada que liga as Portarias I, II e III 
durante o combate a incêndios. 

3.6.12 ÁREAS CRÍTICAS À OCORRÊNCIA DE FOGO NO PNSC 

Na área do Chapadão da Canastra a porção norte, principalmente entre as 
Portarias de São João Batista da Canastra e de Sacramento, é considerada a de 
maior risco. Além desta área, a região entre a Portaria São Roque e a divisa com 
o córrego da Fazenda na porção nordeste do Parque também é problemática. 

Quanto aos incêndios causados por raios, de acordo com informações de 
funcionários, esta região tem distribuição ao acaso. 

Na área do Chapadão da Babilônia toda a região é considerada crítica pelo 
elevado índice de ocorrência de fogo, pois a região de chapada é ainda mais 
atingida. Nos vales, fatores como maior concentração de moradias, benfeitorias, 
culturas agrícolas e matas de galeria de maior largura limitam a expansão dos 
incêndios e o número de ocorrências.  

Na área de chapada, utilizada principalmente como pastagem para o gado e 
com número menor de moradias, os incêndios são em maior número e atingem 
maiores áreas. Nestas áreas praticamente não há atividades de combate, como 
nos vales. 

3.7 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PNSC E ENTORNO 

3.7.1 ATIVIDADES APROPRIADAS 

Em atendimento a este item serão apresentadas as atividades de fiscalização, 
educação ambiental, pesquisa, divulgação e visitação desenvolvidas no PNSC. 

Fiscalização 

No que se refere às atividades de fiscalização, o esquema adotado para o 
PNSC, até o presente, é realizado sistematicamente no Chapadão da Canastra 
e região do entorno e com menor freqüência no Chapadão da Babilônia. Para o 
desenvolvimento desta atividade, a Unidade conta com um total de nove 
servidores.  
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A fiscalização é realizada com pelo menos dois servidores, com planejamento e 
procedimentos pré-definidos pelo setor, sendo as atividades que envolvem 
pernoite ou grandes caminhadas, por exemplo, realizadas com menor 
freqüência. 

As atividades são realizadas diariamente, inclusive nos fins de semana e 
feriados, sendo que nos períodos de maior fluxo de visitantes (feriados, 
principalmente os prolongados), são estabelecidos três grupos para a 
fiscalização, dando prioridade às áreas de visitação.  

O Parque conta com dois tipos de fiscalização: o patrulhamento, realizado dentro 
e fora deste, utilizando veículos e que para efeito deste documento será 
denominado de fiscalização volante. O outro é a fiscalização nas portarias do 
Chapadão da Canastra, aqui denominada de fiscalização fixa.  

A equipe de fiscalização volante é constituída por servidores do Ibama, sendo 
que nos períodos de incêndio, são agregados os brigadistas e outros servidores 
da Unidade envolvidos com as atividades de prevenção e combate a incêndios 
florestais. Esta equipe percorre diariamente áreas da Unidade, servidas por 
estradas, observando a situação de proteção da mesma. Na região do entorno, 
além das atividades inerentes, o grupo verifica o documento dos proprietários no 
que se refere à queima controlada, e presta informações e orientações que 
envolvam a proteção dos recursos naturais. 

A fiscalização fixa é realizada nas quatro portarias do Chapadão da Canastra, 
onde é controlada a entrada e saída de materiais e produtos dos moradores da 
região que utilizam a Estrada Principal do Chapadão da Canastra como meio de 
deslocamento, além da identificação e controle de visitantes, venda de ingresso, 
bem como vistoria destes, coibindo a entrada de bebidas alcoólicas e artefatos 
de caça, entre outros. O material apreendido nestas vistorias é registrado em 
relatório, apresentado no Anexo 25. 

A escala de trabalho para os servidores que atuam na fiscalização fixa é de 24 
horas de trabalho por 72 horas de descanso. A troca do turno das portarias é 
realizada pelas equipes de fiscalização volante. Esta, quando em rotinas 
normais, tem jornada de trabalho de 8 horas diárias. 

Um dos principais problemas enfrentados, que dificulta a realização desta 
atividade, é o pequeno número de motoristas no quadro de servidores da 
Unidade, que tem apenas dois. 

Para a realização desta atividade, os servidores contam com dez veículos, 
sendo oito carros e duas motocicletas, sistema de rádio fixo (nas portarias) e 
móvel (nos veículos), além de rádios portáteis. Para pernoite, no caso da 
fiscalização volante, os alojamentos das portarias, bem como a casa do vão dos 
Cândidos, podem ser utilizados. 

Como rotina, as equipes preenchem os relatórios de patrulha, apresentado no 
Anexo 26. Quanto às demais rotinas, como auto de infração, apreensão e 
embargo, comunicação de crime é apresentada no Anexo 27, ficha dos 
confrontantes no Anexo 28) e termo de advertência no Anexo 29. Estes 
procedimentos são realizados somente por servidores credenciados para este 
fim, atualmente nove servidores, como já mencionado. 

Apesar das atividades de fiscalização serem realizadas somente por servidores 
da UC, algumas ações de fiscalização são realizadas  pelo destacamento da 
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Polícia Militar Florestal Ambiental de Minas Gerais de São Roque de Minas. Em 
caso de necessidade, operações conjuntas podem ser organizadas. 

Pesquisa Científica 

No que se refere às pesquisas desenvolvidas dentro da Unidade são 
apresentadas no Anexo 30 as realizadas no período de 1978 a 2002. 

Com exceção das pesquisas realizadas para a elaboração do presente plano de 
manejo, a grande maioria foi  demanda espontânea.  

Nos levantamentos realizados, foi possível observar que nos arquivos do Parque 
não contam a maioria dos relatórios de pesquisas já realizadas.  

Vale ressaltar que, conforme a Instrução Normativa n.º 109, de 12 de setembro 
de 1997, as pesquisas que não envolvem coleta de material são autorizadas 
pela chefia da Unidade. As pesquisas, que envolvem coleta, ou a serem 
realizadas em mais de uma UC ou que conta com a participação de 
pesquisadores estrangeiros são autorizadas pelo Ibama-Sede, após parecer e 
análise. Algumas pesquisas autorizadas acabam não sendo realizadas por 
motivos diversos. 

Grande parte as instituições que desenvolvem pesquisas na Unidade são 
universidades, especialmente as localizadas no estado de Minas Gerais. 

Educação e Conscientização Ambiental 

Quanto aos trabalhos de educação e conscientização ambiental, os 
levantamentos realizados demonstram não haver programas específicos sobre 
este tema, desenvolvidos pela Unidade, sendo um trabalho realizado de forma 
não sistemática, apenas quando há alguma demanda de escolas ou demais 
instituições dos municípios situados no entorno do Parque. 

Divulgação 

No que se refere à divulgação da Unidade, incluindo as atividades de visitação, a 
realidade é bastante semelhante a apresentada acima, podendo-se afirmar que 
não há um trabalho sistemático. 

Existem dois folhetos, um elaborado pela Unidade para informar aos visitantes 
sobre o Parque. Este folheto contém algumas informações, muitas delas 
inadequadas, como Por exemplo, a divulgação de áreas que não se encontram 
abertas à visitação, além de algumas distâncias equivocadas. O outro, consiste 
no folheto do Giua Philips, o único atualmente utilizado nas atividades de 
divulgação do parque. Neste a área do Parque apresenta-se equivocada, ou seja 
71.525 ha. 

No entorno tem havido uma certa divulgação dos atrativos do Parque pela mídia 
em geral, sendo incentivada a prática do ecoturismo na região. Existem também 
informações divergentes no que se refere à distância e situação fundiária de 
alguns locais. 

Na internet podem ser encontrados vários sites que disponibilizam informações e 
serviços sobre a região da serra da Canastra e sobre o PNSC. 
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Visitação 

É apresentada neste item a caracterização dos locais onde ocorre visitação no 
PNSC, como também as atividades desenvolvidas nestes, além de outras 
informações pertinentes, como comportamento do visitante e condições dos 
equipamentos facilitadores e de apoio. 

O controle das atividades de visitação é realizado somente no Chapadão da 
Canastra, nas portarias e em rondas periódicas, sendo nos períodos críticos de 
incêndio, feita permanentemente na área das nascentes do rio São Francisco, 
como mencionado anteriormente. Nas portarias a atividade consiste na 
identificação do visitante e vistoria de material como: bebidas alcoólicas, armas 
de caça, entre outros, trazidos pelo visitante. Também nas portarias o visitante 
paga o ingresso, o qual é emitido para todos os ocupantes do veículo, sendo 
anotado pelo servidor da portaria, a identificação do veículo, a origem e o 
número da carteira de identidade de cada um. 

O Quadro 18 apresenta o demonstrativo de visitação no PNSC entre 1990 e 
2002. No que se refere à origem dos visitantes, as informações não estão 
sistematizadas. 

QUADRO 18 – Demonstrativo de Visitação do Parque entre 1990 e 2002. 

Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

90 383 552 169 11 82 - 82 30 93 244 552 253 2.460 

91 347 224 141 130 203 - 158 262 268 297 157 257 2.444 

92 260 810 205 701 154 216 210 121 75 209 101 176 2.509 

93 327 253 105 383 08 33 224 102 159 - - - 1.509 

94 82 330 55 385 115 215 191 132 209 362 231 209 2.516 

95 454 277 82 922 163 542 687 265 758 620 478 368 5.616 

96 713 2050 244 1368 579 851 1047 700 344 811 662 635 10.004

97 511 2236 1522 1113 850 710 1172 626 635 714 877 794 11.760

98 2320 2728 857 2219 1296 894 1004 646 2000 1889 855 958 17.666

99 2891 4186 749 3264 905 1466 2864 811 1913 2890 1215 1571 24.725

00 2386 294 4363 3326 359 1254 1443 536 1481 1542 1036 1651 19.507

01 3346 5926 662 3492 505 1207 2422 458 2301 2194 2151 465 25.129

02 4269 3228 2208 840 1108 2162 3300 1276 2085 2133 2151 465 25.227

Fonte: PNSC, 2002 Dados computados somente para o Chapadão da Canastra. 

De acordo com os dados apresentados pode-se observar que houve um 
incremento bastante significativo na visitação a partir de 1996. Observa-se 
também que os meses de maior visitação são os que correspondem às férias 
escolares (janeiro, junho, julho e dezembro). Nos meses onde há feriados 
prolongados também é registrada uma visitação mais intensa. 

Como já mencionado, apenas a área do Chapadão da Canastra está sob gestão 
do Ibama, sendo as atividades de uso público desenvolvidas nesta área. Todas 
estas atividades são geridas e operacionalizadas pelo próprio Ibama, não 
havendo nenhum serviço terceirizado. 
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São apresentadas ainda, de forma sucinta, as atividades que ocorrem hoje no 
Chapadão da Babilônia e que são administradas por particulares. 

De modo geral, o turismo na região está organizado somente em nível municipal, 
apesar de várias tentativas para a regionalização desta atividade, como por 
exemplo, o Circuito Canastra, projeto elabora pela Secretaria Estadual de 
Turismo. A região apresenta grande potencial, principalmente para o ecoturismo 
e o turismo rural, podendo estas atividades estarem integralmente ligadas ao 
PNSC. 

Atividades de Uso Público Desenvolvidas no Chapadão da Canastra 

- Área de Camping na Cachoeira Casca d’Anta – Parte Baixa 

Instrumentos de Planejamento: o PM prevê a implementação de duas áreas de 
camping para a Casca d’Anta, sendo uma com capacidade para 40 barracas e 
outra para cinco, porém apenas a primeira foi implantada e encontra-se 
desativada. 

Caracterização do local: área de camping com capacidade para 50 barracas em 
área nivelada, com um total de 15.000m². A vegetação do entrono é constituída 
de mata nativa e está às margens do rio São Francisco, a aproximadamente 500 
metros da queda da cachoeira Casca d’Anta. 

Acesso: o acesso mais próximo é pela Portaria Casca d’Anta, seguindo por 500 
metros em estrada de terra batida até a área de camping e piquenique, onde são 
estacionados os carros de forma desordenada, de acordo com a disposição das 
barracas e áreas de piquenique. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: os visitantes costumavam ficar de dois a quatro 
dias no camping, onde geralmente têm o hábito de consumir bebias alcoólicas, 
circular por toda a área e fazer fogueiras próximas às barracas. 

Em época de feriado, geralmente o camping recebe a capacidade máxima de 
visitantes. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: a área de camping conta 
com instalações novas e conservadas. Os sanitários apresentam-se em bom 
estado de conservação. Há ainda uma bateria com quatro lava-pratos. 

Existe um abrigo nesta área para dar suporte ao camping, tendo sua cobertura 
de telhas de barro. Este apresenta bom estado de conservação. 

Procedimentos operacionais: esta atividade era administrada pela Unidade, que 
conta com poucos funcionários para tal. Para utilizar o camping era cobrada uma 
taxa de R$ 6,00, por visitante. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: por se tratar de ponto de maior concentração de 
visitantes no PNSC, os problemas apresentados no desenvolvimento desta 
atividade são a poluição sonora e a dispersão de lixo pelo local, causando alto 
impacto no ecossistema. Outro problema identificado é que em períodos de 
feriado é necessário deslocar funcionários de plantão para atender a demanda 
do camping, o que impede a fiscalização das demais áreas. 
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Espécies da mastofauna, entre estas o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), 
percorrem esse caminho no período noturno em busca de alimentos. 

Em uma análise geral, a área de camping da Casca d’Anta causa um impacto 
maior que os benefícios oriundos da atividade. 

- Área de Piquenique Casca d’Anta 

Instrumentos de Planejamento: esta área de piquenique encontra-se prevista no 
PM e PAE, tendo sido implantada e encontrando-se em operação. 

Caracterização do local: a atividade localiza-se próxima à área de camping 
Casca d’Anta, na parte baixa. A área é nivelada, possui mesas de piquenique, 
quiosque e área descoberta. 

Acesso: o acesso à área de piquenique dá-se da mesma forma que ao camping. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: esta área é utilizada tanto pelos visitantes que 
acampam na área próxima, como pelos que permanecem no Parque por um dia 
apenas. Os visitantes, geralmente, não têm conduta de quem está em uma UC, 
consumindo, por exemplo, bebidas alcoólicas. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: a área conta com dois 
sanitários (já mencionados na área de camping), oito churrasqueiras, bancos, 
três quiosques cobertos e uma área descoberta, com bancos e mesas. 

Os equipamentos da área coberta encontram-se em bom estado de 
conservação, já os existentes na área descoberta apresentam avarias e 
necessitam de manutenção. Esta área é pouco utilizada por causa da exposição 
ao sol. 

Procedimentos operacionais: O Ibama administra a atividade, não contando com 
funcionários para os serviços de manutenção do mesmo. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: o acúmulo de resíduos poluentes, poluição sonora, 
congestionamento e excesso de movimentação de veículos na área são 
problemas ocasionados por esta atividade. 

Atividades de esportes aquáticos com equipamentos como bóia-cross e rafting, 
bem como a poluição sonora, tornam-se ameaças, uma vez que esta é uma área 
de ocorrência do pato-mergulhão (Mergus octosetaceus), espécie ameaçada de 
extinção. 

Há também o registro da presença de espécies da mastofauna que circulam 
próximo ao local, atraídas pelos alimentos ali deixados, oferecendo risco aos 
visitantes. 

- Parte Alta da Cachoeira Casca d’Anta 

Instrumentos de Planejamento: o PM prevê a construção de abrigo e mirante na 
parte alta da Casca d’Anta, sendo recomendado no Plano de Ação Emergencial 
(PAE) a modificação da cobertura do abrigo, a qual não foi atendida, como pode 
ser visto na Foto 68. As atividades previstas encontram-se implementadas e em 
operação. 
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Caracterização do local: é um dos locais mais visitados da Unidade, contando 
com abrigo, sanitários, mirante natural e local para banho. A área conta com 
vegetação rasteira. 

O espaço conta ainda com uma área para estacionamento, informal, não sendo 
a mesma demarcada. 

Do mirante, observa-se a queda da cachoeira e toda a extensão da paisagem. 
Ao longe, pode-se avistar o Chapadão da Babilônia, conforme mostra a Foto 69. 

Acesso: A partir das portarias São Roque, São João Batista e Sacramento, pela 
Estrada Principal do Chapadão da Canastra, sendo todo o caminho sinalizado. A 
partir do abrigo, por uma trilha de 100 metros, cruzando um pequeno curso 
d’água, chega-se ao mirante. O acesso a este é precário, não oferecendo 
equipamentos de apoio e segurança. A partir da Portaria Casca d’Anta se chega 
ao local por trilha que interliga a parte alta a parte baixa da cachoeira Casca 
d’Anta. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: O local é muito procurado pelos visitantes, os quais 
geralmente, não têm conduta de quem está em uma UC expondo-se a riscos de 
acidentes por imprudência. O abrigo existente no espaço é muito procurado para 
descanso e piquenique, por ser o único local que oferece sombra. 

No percurso até o mirante, os visitantes costumam sair da trilha e não respeitam 
os avisos existentes no local. Os banhistas utilizam os acessos de forma 
aleatória, inclusive saltando dos pontos mais elevados. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: o abrigo não encontra-se 
em boas condições e, como já mencionado, mantém a cobertura de sapé. Foi 
colocada uma corda de apoio para facilitar o acesso ao mirante, porém este 
equipamento é inadequado. Foi verificada também a ausência de guarda-corpo 
no mirante. 

Procedimentos operacionais: a Unidade administra e faz a manutenção do 
equipamento. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: no abrigo, a cobertura de sapé, por ser altamente 
inflamável, facilita a propagação do fogo, sendo uma ameaça para a Unidade. 
Outro problema verificado é que em épocas de grande visitação o abrigo é 
insuficiente para suprir a demanda dos visitantes. 

Na área do mirante, a falta de manutenção possibilita a formação de voçorocas, 
comprometendo o espaço natural e a segurança dos visitantes. 

Como já mencionado, o acesso não oferece segurança ao visitante. Falta 
guarda-corpo e sinalização que oriente o acesso ao local, além de não existir 
interpretação da paisagem e do ecossistema. 

A partir de trilha que conduz ao mirante, formam-se pequenos caminhos que 
levam à área de banho, sendo o acesso até o poço feito em degraus escavados 
no solo. Os acessos aos locais de banho são escorregadios e não são 
marcados, não oferecendo qualquer equipamento de segurança. 
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A pouca sinalização de advertência existente é freqüentemente desrespeitada 
pelos visitantes, e a sua não observação já levou visitantes à morte no caion 
formado pelo rio  antes da cachoeira Casca d’Anta. 

FOTO 68 - Abrigo na Cachoeira Casca d’ Anta – Parte Alta. 

 

Foto: D. Messias, 2002. 

FOTO 69 - Vista do Mirante na Cachoeira Casca d’ Anta. 

 

Foto: D. Messias, 2002. 

- Trilha da Casca d’Anta 

Instrumentos de Planejamento: esta atividade está prevista no PM e PAE, tendo 
sido implementada e encontrando-se em operação. 

Caracterização do local: esta trilha interliga a parte alta à parte baixa da 
cachoeira da Casca d’Anta. 

Aberta em meio a uma região pedregosa e com formato de semicírculo, a trilha 
possui aproximadamente 4 km de extensão. Pode ser percorrida sem grandes 
dificuldades, oferecendo muita instabilidade de piso ao usuário devido ao grande 
número de pedras soltas. 

Acesso: pela parte baixa o acesso à trilha é o mesmo que o do antigo camping e 
a área de piquenique Casca d’Anta, até o quiosque (na área de piquenique), 
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onde se encontra seu ponto de partida ou chegada. Pela parte alta, o acesso é o 
mesmo que o do abrigo existente, cruzando o córrego, onde se inicia a trilha. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: os visitantes percorrem a trilha nos dois sentidos, 
geralmente, saindo do leito devido aos adiantados processos erosivos 
existentes. É de costume utilizar locais onde seja possível observar as 
cachoeiras e fazer paradas para descanso. Em geral não é deixado muito lixo 
pelos que percorrem a trilha. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: a colocação de corrimãos, 
escadas de pedra e passarelas nesta trilha, recomendado pelo PM, foi 
parcialmente realizada, porém, necessitam de adequações. A trilha apresenta 
avançado processo erosivo com formação de voçorocas e não possui 
sinalização interpretativa em seu percurso. A ponte no alto da Casca d’Anta, 
prevista no PAE, foi construída a pouco tempo. 

No início da trilha, pela arte baixa, há um abrigo construído para dar suporte ao 
camping, tendo sua cobertura de telhas de barro. Este se encontra em bom 
estado de conservação. O que não ocorre com o abrigo da parte alta, que não 
apresenta tão boas condições e conta com cobertura de sapé. 

Procedimentos operacionais: a unidade administra e faz a manutenção da trilha. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: a trilha oferece risco aos visitantes em dias de chuva em 
função das pedras que se tornam escorregadias e por não possuir equipamentos 
facilitadores, como corrimãos, que dão segurança aos visitantes. Como já 
mencionado, o processo de formação de voçoroca está em estado avançado em 
alguns pontos. 

- Trilha na Nascente do Rio São Francisco 

Instrumentos de planejamento: esta trilha não está prevista em nenhum dos 
instrumentos de planejamento, porém, encontra-se em fase de planejamento. 

Caracterização do local: trilha na região das nascentes do rio São Francisco, 
com extensão de aproximadamente 200 m, tendo seu início na Estrada Principal 
do Chapadão da Canastra, em região com vegetação arbustiva e delicada 
vegetação turfosa. 

Apesar de existir uma extensa área formada por várias nascentes do rio São 
Francisco, este espaço foi simbolicamente decretado como nascente, pela 
população local. 

Acesso: é um dos locais de mais fácil acesso, estado a 6 km da Portaria São 
Roque, junto à estrada principal, na rota de passagem dos visitantes. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Extensivo. 

Comportamento do visitante: a maioria dos visitantes deixa o carro na estrada e 
procura chegar mais próximo da área por uma pequena trilha de pedras. Durante 
o percurso, muitos saem da trilha, pisoteando a vegetação turfosa do local e 
compactando o solo hidromórfico, além de jogarem lixo na trilha. Há ainda a 
ocorrência de visitantes que chegam de moto até o local. 
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Neste local foi construído um pequeno altar e colocada a imagem de São 
Francisco, após o capão da mata existente na área. O local é muito procurado 
pelos visitantes apresentando algum aglomeramento, especialmente nas 
celebrações religiosas. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: há no local apenas uma 
placa de pedra, conforme estabelecido no PM, visível e em boas condições, que 
indica a nascente do rio São Francisco. 

Procedimentos operacionais: a UC administra o local e tem destacado, 
ultimamente, brigadistas que ficam na área para orientar os visitantes durante a 
visita, de forma a tentar evitar maiores impactos ao ambiente. 

Problemas e ameaças: falta de sinalização para orientar e informar ao visitante 
sobre a fragilidade da área e cuidados necessários com o local tem sido um 
problema observado na área. Outro problema detectado, já mencionado, é o 
pisoteio da vegetação turfosa e compactação do solo hidromórfico no percurso 
da trilha. 

- Trilha e Cachoeira dos Rolinhos 

Instrumentos de planejamento: esta atividade não se encontra prevista no PM ou 
no PAE, mas encontra-se em operação. 

Caracterização do local: a cachoeira pode ser observada do alto de um mirante 
e suas cascatas deságuam na lagoa Azul. É a segunda cachoeira mais visitada 
no PNSC. 

Encontra-se próxima ao Parque, possuindo dois poços utilizados para banho, um 
na parte alta, próximo à área utilizada para estacionamento, o outro na parte 
baixa (lagoa Azul). 

Acesso: o acesso à parte alta da cachoeira se dá por estrada, a partir da Estrada 
Principal do Chapadão da Canastra. Essa estrada está em estado precário de 
manutenção, apresentando grandes voçorocas. 

Para o poço na parte baixa é preciso descer a encosta ou utilizar estradas 
externas ao Parque. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Recuperação. 

Comportamento do visitante: os visitantes chegam ao local acompanhados de 
guias que levam os grupos de jipe, descendo a encosta até a parte baixa da 
cachoeira, abrindo diferentes trilhas no meio da vegetação, causando a 
degradação da mesma. No local pode ser encontrado lixo deixado pelos 
visitantes. Estes costumam também sair do leito da trilha, durante o passeio. Os 
visitantes também tomam banho na parte alta da cachoeira. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: não existe nenhum 
equipamento facilitador e de apoio no local. 

Procedimentos operacionais: os guias locais costumam levar os visitantes ao 
local, mas não há planejamento para visitação. 

Situação fundiária: o poço, localizado na parte baixa da cachoeira, encontra-se 
em área não indenizada. 
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Problemas e ameaças: área de grande fragilidade que vem sendo impactada 
pelo uso desordenado e sem planejamento. O trânsito de jipes pela encosta tem 
aumentado ainda mais o processo erosivo no local. 

- Centro de Visitantes 

Instrumento de planejamento: esta atividade encontra-se prevista no PM e PAE, 
porém foi construída em área diferente da especificada, por ter sido considerada 
inadequada, pois implicaria no desvio da estrada principal, que corta o PNSC 
para local mais susceptível à erosão. O Centro de Visitantes (CV) foi implantado 
e se encontra em operação. 

Caracterização do local: construção em alvenaria, apresentando grandes 
problemas de infiltração, localizada junto à Estrada Principal do Chapadão da 
Canastra, a 2 km da Portaria São Roque de Minas. O prédio dispõe de água e 
luz elétrica. 

Acesso: o acesso principal se dá pela Portaria São Roque de Minas, a qual 
encontra-se a 2 km de distância, por estrada de terra. O CV encontra-se do lado 
esquerdo da estrada, onde existe pequena área para estacionamento, com 
capacidade para, aproximadamente, cinco veículos. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: alguns visitantes que vão ao CV buscam 
informações sobre o PNSC e assinam o livro de freqüência. Outros vão ao local 
apenas para utilizar sanitários ou beber água e, eventualmente, vêem a 
exposição. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: encontra-se equipado 
com lanchonete, atualmente desativada, biblioteca com pesquisas referentes ao 
PNSC e arquivo de slides, dois conjuntos e sanitários, sala de exposição com 
exposição permanente sobre as unidades de conservação do Brasil e auditório 
equipado com 40 lugares, TV/Vídeo, retroprojetor e projetor de slides. 

A exposição, inadequada e obsoleta, não interpreta nem informa sobre as 
características do PNSC e aspectos relevantes do ecossistema, tampouco 
motiva o visitante quanto à compreensão da área protegida e como a visitação 
pode ocorrer sem causar danos à Unidade. Recentemente o local recebeu uma 
nova sinalização. 

Procedimentos operacionais: a parada no CV não é obrigatória, existindo apenas 
dois funcionários pouco capacitados para dar informações aos visitantes. O CV 
fica aberto à visitação das 08 às 16 horas. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: o CV, no local onde se encontra, não atende aos fins de 
educação e interpretação do PNSC, além de não atender à demanda de 
visitação, havendo pequeno registro no local. 

Em vistoria realizada por técnicos do Ibama, foi identificado que a eduficação 
possui graves problemas de infiltração do solo em toda sua extensão, não 
compensando, financeiramente, sua recuperação. Associado a este fator, o local 
é quente e úmido, provocando a perda ou deterioração de materiais expositivos, 
documentos e equipamentos. 
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- Subcentro de Visitantes 

Instrumentos de Planejamento: o PAE prevê a instalação de um subcentro de 
visitantes na parte baixa da Casca d’Anta, próximo à Portaria de mesmo nome, 
para atender ao público. 

Caracterização do local: o subcentro, que pode ser visto na Foto 70, foi instalado 
em uma das construções do conjunto composto por três edificações, localizadas 
próximas à Portaria Casca d’Anta. 

Acesso: o acesso se dá pela Portaria Casca d’Anta, desviando-se por estrada de 
aproximadamente 100 m. 

Zona onde a atividade é desenvolvida: zona de Uso Intensivo. 

Comportamento do visitante: por falta de sinalização e informação o local é 
subutilizado, não tendo grande procura por parte dos visitantes. 

Condições dos equipamentos facilitadores e de apoio: o subcentro conta com 
exposição permanente sobre a Unidade, mais específica que a do CV e 
oferecendo elementos que contribuem para uma melhor compreensão da área 
protegida. 

Não possui calendário de atividades, nem conta com pessoal permanente na 
recepção, além de não possuir sinalização. De maneira geral, encontra-se em 
boas condições de uso, necessitando de definição no que se refere a sua 
utilização e implementação das possíveis adequações. 

Procedimentos operacionais: o local é administrado pela Unidade, mas não 
possui pessoal qualificado para fornecer informações aos visitantes. 

Situação fundiária: regularizada. 

Problemas e ameaças: a falta de uma programação de atividades e a ociosidade 
do espaço prejudica a plena utilização do mesmo.  

FOTO 70 - Subcentro de Visitantes. 

 

Foto: D. Messias, 2002. 

Qualidade dos Serviços Disponíveis aos Visitantes no Chapadão da 
Canastra 

Estacionamentos: atualmente algumas áreas são utilizadas para estacionamento 
de veículos oficiais e que transportam visitantes idosos ou com problemas de 
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locomoção. Os demais visitantes, que tem como destino a área da Casca d’Anta 
parte baixa, utilizam o acostamento da estrada de acesso, causando vários 
transtornos, principalmente em períodos de feriado. Outra área com problema de 
estacionamento é a nascente do São Francisco. 

De uma forma geral, a falta de marcação e sinalização das áreas para 
estacionamento vem provocando fluxo desordenado de veículos nas áreas 
abertas à visitação, além de serem insuficientes as áreas utilizadas para este 
fim, em épocas de grande visitação. 

Lixeiras: as lixeiras disponíveis nas áreas localizadas no Chapadão da Canastra, 
além de insuficientes, não evitam a violação das mesmas pelos animais 
silvestres. 

Portarias: as quatro portarias do PNSC atendem não só a visitação, mas todo o 
fluxo de veículos que passa pelo interior da Unidade com destino aos 
municípios, povoados e propriedades localizadas no seu entorno, suprindo as 
necessidades de deslocamento dos moradores locais, sendo para algumas 
propriedades, a única forma de acesso a quase todos os locais. A falta de uma 
estrutura apropriada nas pautarias, faz com que os visitantes presenciem os 
funcionários cozinhando, estendendo roupas e desenvolvendo outras atividades 
domésticas. 

Taxa de entrada: é cobrada dos visitantes e guardada em gavetas nas portarias. 
Não é dado nenhum tícket ao visitante, sendo somente anotado na planilha de 
controle de cada portaria, a placa do veículo e o número de passageiros. O 
dinheiro arrecadado nestas é levado pelos próprios funcionários, após o término 
do plantão, para a sede administrativa do Ibama em São Roque de Minas e 
depositado no Banco do Brasil em Piumhi. 

Monitoramento de visitantes: atualmente, os únicos controles realizado na 
Unidade, que se tem conhecimento, é o da quantidade de pessoas que passam 
pelo Centro de Visitantes, controle do número de carros que entram no Parque e 
do pagamento da tava de visitação. 

Atividades de Uso Público Desenvolvidas no Chapadão da Babilônia 

Como já explicitado, por se tratar da área ainda não indenizada, as atividades e 
serviços apresentados são desenvolvidos em propriedades particulares. 

- Áreas de Camping 

Existem algumas áreas de camping, de propriedade particular, com serviço de 
sanitários, restaurante e estacionamento. 

Na maioria deles a propriedade é gerenciada pelo seu proprietário/posseiro e as 
demais atividades (preparação e venda de alimentos, produtos locais etc.) são 
realizadas por seus familiares. 

- Meios de Hospedagem e Alimentação 

Além das áreas de camping, foram observadas também pousadas e 
restaurantes em toda a área do Chapadão da Babilônia, os quais, geralmente, 
oferecem serviços agregados de hospedagem e alimentação e cobram ingresso 
para passeios às cachoeiras. 
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Algumas pousadas possuem características históricas e singularidades 
construtivas como o telhado de pedras, que pode ser visto na Foto 71. 

FOTO 71 – Curral com Telhado de Pedras em Pousada da Região. 

 

Foto: D. Messias, 2002. 

A alimentação, geralmente, é oferecida em restaurantes rurais simples, que 
oferecem comidas regionais. A administração fica a cargo do 
proprietário/posseiro e alguns contam com gerente e contrata funcionários 
temporários, nas épocas de maior visitação. 

No que diz respeito à infra-estrutura sanitária e manejo de resíduos, pode-se 
afirmar que a maioria dos sanitários não apresenta fossa séptica e o manejo do 
lixo é inadequado, sendo queimado ou enterrado. 

- Áreas de Mirante e Estacionamento 

Por toda a área do Chapadão da Babilônia podem ser encontradas áreas de 
mirante, que os proprietários/posseiros estabelecem a seu critério, sem 
sinalização, e que, às vezes, oferecem riscos aos visitantes. 

Os estacionamentos, sem definição da área específica para tal, encontram-se 
em propriedades, geralmente dando acesso a cachoeiras e a locais de serviço. 

- Trilhas 

Em algumas propriedades particulares há trilhas implantadas e com serviço de 
guia, as quais variam de 500 m a 6 km, atendendo aos mais diversificado 
público, como no Paraíso Perdido. Mas na maioria dos estabelecimentos são 
encontradas apenas trilhas sem qualquer facilidade, que levam às cachoeiras. 

- Sinalização 

Toda a área do Chapadão da Babilônia é bem sinalizada, no que se refere aos 
acessos e distâncias dos locais de prestação de serviços de turismo. 
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3.7.2 ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES NO CHAPADÃO DA 
CANASTRA 

As atividades e situações conflitantes com a categoria de manejo do PNSC, 
existentes hoje, são mais significativas na área do Chapadão da Babilônia, 
devido à existência de diversas propriedades privadas, no entanto, no Chapadão 
da Canastra também são observadas algumas inadequações. 

Estas atividades dizem respeito ao desenvolvimento da agricultura, pecuária, 
mineração, incêndios, utilização da Estrada Principal do Chapadão da Canastra 
para transporte de cargas e passagem de moradores locais, existência de linha 
de transmissão de energia, presença de espécies de animais e plantas exóticas, 
atividades de apicultura e criação de peixes, animais domésticos e 
reflorestamento de Pinus. 

A prática da atividade agropecuária está presente em todo o Chapadão da 
Babilônia, onde se encontram instaladas fazendas, que desenvolvem atividades 
agropecuárias, em alguns casos, em proporções extensivas. Os principais 
impactos decorrentes destas atividades são: dificuldade de regeneração da 
vegetação ciliar, devido ao pisoteio e pastoreio do gado; eliminação e alterações 
de habitats, pela formação das pastagens com espécies exóticas, acarretando 
perdas para a fauna terrestre e semi-aquática e equilíbrio da cobertura vegetal; 
compactação do solo; impacto à comunidade biológica, pelo uso de agrotóxicos; 
contaminação dos cursos d’água, por efluentes domésticos provenientes de 
estábulos e pocilgas; assoreamento, pela formação de voçorocas, além da 
ocorrência de  incêndios de grande extensão, entre outros. 

3.7.2.1 INCÊNDIOS 

A ação do fogo, tanto intencional, como acidental, é um problema que assola 
praticamente toda a extensão do PNSC. 

Como já mencionado, a ocorrência de fogo, contribui para a intensificação dos 
efeitos provocados pela retirada da cobertura florestal marginal e, 
conseqüentemente, acentua o assoreamento dos corpos d’água, influindo 
diretamente sobre a fauna bentônica. Quando freqüentes, podem alterar o grau 
trófico dos cursos d’água levando indiretamente a alterações nas comunidades 
bentônicas e de peixes naturais, adaptadas a sistemas tipicamente oligotróficos, 
como sugerido por Gãldean et alii (1999). 

Os efeitos das queimadas sobre a fauna terrestre e semi-aquática podem ser 
diretos, quando ocorre a morte de indivíduos, ou de forma indireta, quando 
implica na destruição de locais de abrigo, repouso e reprodução. 

3.7.2.2 MINERAÇÃO  

Na região onde o PNSC está inserido é constatada a presença de minerais 
nobres. Em função desse potencial, existem registros no DNPM vários 
processos de requerimento de pesquisa e concessão de lavra. 

Dentre estes processos podem ser citados: 
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Mineração de Diamantes 

Foram concedidos pelo DNPM, à Mineração do Sul Ltda e à SAMSUL Mineração 
Ltda., empresas subsidiárias da BDY, direitos minerários para área onde, 
segundo informações, existe a ocorrência de kimberlítos nessa região. 

A descoberta de kimberlítos ocorreu quando o Sr. Darcy Garcia Palma, 
novembro de1990, requereu junto ao DNPM autorização para pesquisa de areia 
industrial, no local denominado Fazenda Messias, no município de São Roque 
de Minas. Com a constatação da ocorrência kimberlítos o direito minerário foi 
repassado para a Mineração do Sul Ltda, cuja averbação foi publicada no DOU 
em junho de 1997.  

Em janeiro de 1998, a empresa comunica oficialmente ao DNPM a existência de 
uma nova substância, diamante industrial. No mês seguinte foi protocolado junto 
ao DNPM Plano de Pesquisa para o diamante. A Mineração do Sul Ltda passa a 
denominar essa possível mina como Canastra I. 

O licenciamento ambiental para a pesquisa foi realizado, no âmbito do COPAM/FEAM 
processo número 160/98/01/98, tendo a Licença de Operação para Pesquisa Mineral 
emitida pela Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, com o Nº 288, 
com validade até 23/09/1999, tendo sido prorrogado por mais um ano, conforme 
OF/OS/COPAM Nº 1442/99 de outubro de 1999. 

As manifestações do IBAMA, no processo de licenciamento, tiveram como base 
informações equivocadas quanto aos limites da UC, como já mencionado no 
item 3.1.2 Origem do Nome e Histórico da Unidade. 

Dando prosseguimento ao processo de licenciamento, em dezembro de 2002 a 
empresa protocola junto a FEAM solicitação de licença prévia para exploração 
minerária, o que até a presente data não foi concedida por se encontrar, 
provavelmente, dentro dos limites do PNSC. 

Mineração de Caulim 

Outra atividade conflitante, ligada à mineração, é a exploração de caulim dentro 
dos limites do PNSC e o transporte do minério para o beneficiamento, que é 
realizado por dentro do Parque. Cabe ressaltar que a autorização também foi 
dada com base em informações equivocadas dos limites do Parque e da cerca 
que foi instalada em local errado, quanto aos limites da área indenizada. 

A exploração do caulim é realizada pela Mineração Bonargila Ltda., proprietária 
da área (fazenda Esmeril), possuindo três cavas para extração do minério. Os 
dados aqui apresentados foram obtidos no Processo N º 02015.007008/98-96 – 
Superintendência Estadual do IBAMA no estado de Minas Gerais.  

A empresa vem explorando a Cava I, com área de aproximadamente 8,0 ha e 
previsão de vida útil de 61 anos, localizada aproximadamente a 100 m de 
distância dos limites do Parque, próximo à Portaria São João Batista da Serra da 
Canastra. Da mina, o material é transportado por dentro do PNSC, até a cidade 
de Sacramento, onde é beneficiado. 

A atividade é realizada desde o início da década de 1980, quando foi dada 
autorização pelo IBAMA para transporte do material, em caminhões, por dentro 
do Parque, desde que a Empresa realizasse a manutenção da estrada no trecho 
utilizado. 
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Além da cava de exploração, o empreendimento conta com uma pequena 
barragem para contenção de sedimentos, local da lavagem de veículos pesados, 
com presença de caixa separadora de óleos e graxas, a jusante do lavador, 
além de pequenas áreas de apoio. 

Em 1998, a FEAM elaborou um parecer técnico do empreendimento, com vistas 
à emissão da licença prévia, onde podem ser observados os seguintes pontos: 

• O relatório de controle ambiental elaborado pela empresa Ecodinâmica – 
Consultores Associados Ltda., que identificou como principais impactos: “a 
remoção de cobertura vegetal, ocasionando impacto visual; predisposição do 
solo a processo erosivo; poluição sonora devido ao funcionamento de 
máquinas e veículos com o afugentamento da fauna; geração de poeira 
devido à atividade de lavra e circulação de máquinas e veículos; poluição 
hídrica por carreamento de resíduos finos provenientes de áreas de lavra e 
bota-fora, resíduos orgânicos, óleos e graxas”. 

• Para a mitigação dos impactos identificados a empresa propõe: 
“educação ambiental para os operários, através de palestras, cartilhas, 
etc., a distribuição de Equipamentos de Proteção Individual, a 
implementação de fossa séptica, a disposição adequada do lixo gerado, 
a disposição controlada de estéril e rejeitos, a implementação de sistema 
de drenagem, com o direcionamento das águas pluviais para diques 
filtrantes, o armazenamento do solo orgânico para futura utilização na 
recuperação de áreas degradadas, a recuperação de áreas degradadas, 
o monitoramento da qualidade das águas superficiais, através de análise 
físico-químicas e bacteriológicas”. 

Segundo o parecer, as medidas foram consideradas satisfatórias e foram 
acrescentadas algumas condicionantes quando da solicitação da licença de 
implementação, onde pode-se destacar: 

• Implementação de pátio de manutenção com caixa separadora de óleos 
e graxas. 

• Implementação de cortina arbórea, uma vez que a mina encontra-se 
instalada às margens do acesso ao Parque. Nos trabalhos de campo 
constatamos o plantio de eucalipto próximo à cerca da UC. 

• Plano de reflorestamento com espécies nativas de área de 
aproximadamente 8,0 ha, a ser executado durante a vida útil do 
empreendimento (61 anos). 

A anuência prévia do IBAMA para a liberação da licença prévia foi concedida em 
1º de dezembro de 1999, com as seguintes observações: 

• O transporte do minério, por dentro do Parque, só poderá ser realizado 
por, no máximo, dois caminhões/dia  trafegando juntos, até que se 
apresente estudos de viabilidade de alternativa de transporte por fora da 
UC, o que deveria ocorrer em um prazo máximo de seis meses, a contar 
da data de emissão da citada anuência. 

• Apresentação dos estudos geológicos da área do empreendimento. 

• Apresentação de planta demarcando o polígono minerário com 
implementação e demarcação no campo. 

• Apresentação de estudo do fluxo pluvial afluente do Parque. 
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• Realização do monitoramento com apresentação de relatórios semestrais 
do sistema de drenagem e qualidade da água. 

• O licenciamento da exploração de caulim será liberado para a Cava I até 
a confirmação dos estudos geológicos e de drenagem. 

• Pleito junto ao IBAMA após a emissão da licença prévia pela FEAM, de 
nova manifestação quanto ao atendimento das condicionantes 
estabelecidas. 

Em 2 de maio de 2000 a empresa encaminhou os estudos realizados pelo 
geólogo Nívio Tadeu Lasmar Pereira, os quais estão sendo analisados pelos 
técnicos da gerência executiva do IBAMA no estado de Minas Gerais, sendo que 
o mesmo, de modo geral, recomenda a adoção de algumas técnicas de 
engenharia para a mitigação dos impactos. Com relação à Estrada Principal do 
Chapadão da Canastra utilizada para escoamento do produto, o documento 
sugere que o mesmo continue sendo feito por dentro do Parque, uma vez que os 
custos de implementação de uma rota alternativa (por Tapira) são superiores a 
um milhão de reais, inviabilizando o empreendimento. 

No momento, o empreendedor solicita ao IBAMA manifestação quanto ao 
atendimento das condicionantes estabelecidas pela Instituição. 

Ouro 

Não existem, até o momento, exploração de ouro no Parque e na ZA, no entanto 
segundos dados do DNPM, inúmeros requerimentos para pesquisa e exploração 
já foram protocolados. 

3.7.2.3 LINHA DE TRANSMISSÃO 

Outra situação conflitante que pode ser citada é a presença de duas linhas de 
transmissão que atravessam a área do PNSC. Suas torres, devido à altura, 
destacam-se na paisagem e interferem negativamente na qualidade da mesma. Além 
disso, o campo magnético gerado pela linha de transmissão pode aumentar a 
probabilidade de raios e, conseqüentemente, a ocorrência de incêndios. Outro 
aspecto negativo da existência destas linhas na Unidade diz respeito à relação 
predador/presa, entre as espécies de avifauna e outros animais campestres. 

3.7.2.4 OUTROS IMPACTOS 

Como já mencionado, a Estrada Principal do Chapadão da Canastra é utilizada não 
só para as atividades administrativas e de visitação do PNSC, como também para 
passagem de veículos de moradores da região e transporte de carga de um município 
a outro. Ao longo de sua extensão de 67 km, que liga a Portaria São Roque de Minas 
às Portarias São João Batista da Serra da Canastra e Sacramento, há um significativo 
trânsito regional, incluindo o trânsito decorrente da atividade turística. Embora haja 
limitação de tráfego para veículos pesados e um limite de velocidade de 40 km/h, a 
probabilidade de atropelamento de animais é significativa. 

Decorrentes destas práticas pode-se observar impactos como a instalação de 
processos erosivos e de assoreamento dos cursos d’água, acesso de infratores, 
emissão de CO2 e ruído, produzidos pelos veículos, atropelamento de animais e 
risco de derramamento de cargas tóxicas. 
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Devido às características da região, as estradas do Parque e as de acesso ao 
mesmo, requerem constante manutenção, o que nem sempre é possível, 
acarretando sérios problemas ambientais e de acessibilidade. 

Impactos também podem ser causados pelos serviços de manutenção 
necessários às linhas de transmissão, os quais podem ser fatores de 
perturbação à fauna, principalmente durante o período reprodutivo, e também 
pela descaracterização dos ambientes existentes ao longo dos acessos. 

Apesar da visitação não ser uma atividade conflitante, o crescimento desordenado no 
interior do Parque, evidenciado pelo aumento significativo no número de visitantes e 
por um proporcional aumento na quantidade de moradores locais que passaram a 
utilizar o Parque como opção de lazer, tem impactado de forma acentuada os 
elementos da flora e fauna e sítios históricos, podendo ser identificado, atualmente, 
como uma situação indesejável e conflitante. 

Um outro fator diz respeito ao fato de que a grande maioria das áreas abertas à 
visitação/turismo são desenvolvidas dentro ou próximo das áreas de mata ciliar, 
importantes ambientes para o cerrado, especialmente para a fauna de mamíferos. 

A retirada de espécies de orquídeas e bromélias, que segundo estudos 
realizados, é decorrente do incremento da visitação, também se caracteriza 
como atividade conflitante com os objetivos de manejo da Unidade. 

Reflorestamento de Pinus, localizado no entorno oeste do PNSC, com 
aproximadamente 140.000 ha que vem sendo utilizada há mais de 20 anos pela 
iniciativa privada. 

3.7.3 SITUAÇÕES CONFLITANTES NO CHAPADÃO DA BABILÔNIA 

3.7.3.1 AGROPECUÁRIA 

No que tange ao PNSC, a área do Chapadão da Babilônia, os processos 
produtivos e outras atividades antrópicas continuam sendo mantidos sem 
interferência do Parque, com exceção da realização da queima controlada, que 
há pouco tempo passou a ser mais fiscalizada pela Unidade. 

É importante ressaltar que o alto do Chapadão possui uma taxa de ocupação 
humana bastante baixa, sendo a área utilizada principalmente para pastoreio de 
gado, cujos proprietários estão estabelecidos nos vales. 

Como resultado da atividade agropecuária observa-se um elevado grau de 
fragmentação de áreas naturais e uma constante presença do capim-braquiária, tanto 
no alto da chapada, quanto nos vales (vão dos Cândidos, vão da Babilônia e vale do 
rio Santo Antônio/Gurita), onde dominam extensas áreas de pastagem. 

3.7.3.2 MINERAÇÃO 

As atividades de mineração realizadas no interior do PNSC foram por vezes 
licenciadas e não fiscalizadas pelo IBAMA em função da interpretação 
equivocada dos limites da UC como já mencionado no item 3.1.2 Origem do 
Nome e Histórico da Unidade. 
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Mineração de Diamante 

Segundo informações do DNPM e da empresa Mineração do Sul Ltda e a 
SAMSUL Mineração Ltda, empresas subsidiárias da BDY têm vários direitos 
minerários no Chapadão da Babilônia. 

Quartzito (Pedra Mineira) 

A exploração de quartzito ocorre principalmente nos municípios de Capitólio e 
São João Batista do Glória, dentro e fora do Parque e vem sendo realizada com 
pouco ou nenhum controle. 

O acesso às atuais áreas de extração de quartzito, no PNSC, é feito pela rodovia 
MG-050, onde se localizam serrarias de quartzito e um grande número de 
frentes de extração em atividade ou inativas. 

Com a finalidade de melhor conhecer a região, foi realizado um levantamento 
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para conhecer os 
processos existentes desde 1930, onde foram apuradas 92 concessões 
específicas para extração de quartzito. Dentro deste universo, foram visitadas 35 
áreas, o que representa 38% das concessões. É importante ressaltar que devido 
ao largo intervalo de tempo a que se refere esta busca, a maior parte delas não 
foi usada ou as extrações já se encontram paralisadas há muito tempo. 

No processo de mineração, as fases que envolvem a atividade são 
extremamente diversificadas, devido à variabilidade dos bens minerais e em 
função das diferentes formas de ocorrência dos jazimentos, das técnicas de 
pesquisa e extração, do beneficiamento e do porte dos empreendimentos. 

De modo geral, a atividade foi  diagnosticada com base no roteiro sugerido pelo 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) do estado de São Paulo, onde foram 
acrescentados alguns tópicos em função das peculiaridades da mineração local 
e dos materiais manejados. 

Ouro 

Não existem, até o momento, exploração de ouro no Parque e na ZA, no entanto 
segundos dados do DNPM, inúmeros requerimentos para pesquisa e exploração 
já foram protocolados. 

3.7.3.3 ESTRADAS 

No Chapadão da Babilônia a área é bastante recortada por estradas rurais que 
interligam as fazendas, predominando o trânsito da população local. Nos fins de 
semana e feriados predomina um maior fluxo de turistas. As atividades off-road, 
em veículos 4x4 e motocicleta, ocorrem em toda a região, principalmente no 
PNSC. A atividade, muitas vezes, é organizada por grupos e clubes de jipeiros. 

3.7.3.4 TURISMO E VISITAÇÃO 

O turismo é uma atividade que vem crescendo na região, na maioria dos casos, 
de forma desordenada. Esta atividade ocorre no interior do Parque (área não 
indenizadas) e nas áreas adjacentes, evidenciando o interesse pelo PNSC com 
fins de visitação. A procura também tem aumentado pelos moradores locais, 
tendo estes passado a utilizar o Parque como opção de lazer. 
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Os segmentos do turismo que ocorrem na região são o ecoturismo, o turismo rural e o 
de pesca esportiva realizado nos reservatórios da UHE de Furnas e UHE 
Mascarenhas de Morais, sendo estes últimos localizados na ZA). Ele vem ganhando 
importância como atividade econômica alternativa, mas ainda está organizado de 
forma bastante incipiente e pouco estruturada, principalmente em nível regional. 
Atualmente existem várias linhas de financiamento específicas para a atividade. 

Com estas possibilidades econômicas no Chapadão da Babilônia e na região do 
entorno, várias pousadas vêm sendo construídas e ambientes naturais como 
riachos e cachoeiras têm recebido visitação. 

3.7.3.5 PRESENÇA DE ESPÉCIES DE ANIMAIS E DE PLANTAS EXÓTICAS 

Nos levantamentos realizados foi observada a presença de várias espécies de 
animais exóticos no Chapadão da Babilônia e região do entorno, decorrentes de 
ações antrópicas, como por exemplo: 

Apicultura 

Nos levantamentos de campo foi observado um grande número de abelhas 
Appis melifera sobre flores nativas, como Vellozia e Aspilia. Estas abelhas, 
provavelmente, são originárias de apiários da região, que por alguma 
eventualidade estabeleceram suas colméias no Parque. No caso do Chapadão 
da Babilônia as colméias estão nas propriedades particulares. Esta atividade é 
apresentada como alternativa econômica para os proprietários rurais. 

Tanques de Criação de Peixes 

A existência de tanques para a criação de peixes, tanto no Chapadão da 
Babilônia, como na área do entorno, foi observada por ocasião dos 
levantamentos de campo. Esta atividade muitas vezes é apresentada como 
alternativa econômica com a implementação de “pesque-e-pague”. Foi 
observado que há construção de tanques em diversas propriedades, em 
praticamente todas elas as drenagens estão com alguma ocupação antrópica. 

Segundo informações colhidas durante os trabalhos de campo, os programas de 
peixamento dos reservatórios das UHE de Furnas e Mascarenhas de Morais têm 
incentivado a construção de tanques para a criação de peixes na região. 

Animais Domésticos 

Outro resultado da presença humana no Chapadão da Babilônia é a 
possibilidade da contaminação dos animais silvestres, pelos domésticos 
(bovídeos, canídeos e felídeos). No mundo todo tem sido chamada a atenção 
para problemas de ordem epidemiológica em unidades de conservação próximas 
a comunidades rurais. (Funk et alii, 2001) 

Na região do PNSC o manejo de gado é desordenado, podendo potencializar esse 
problema, uma vez que na área do Chapadão da Babilônia o desenvolvimento da 
atividade pecuária é constante. Também existe a presença de cavalos, cães e gatos. 

3.7.3.6 CAÇA, CAPTURA OU PERTURBAÇÃO DE REPRESENTANTES DA FAUNA 

Casos isolados e esporádicos apontam a caça como uma atividade que vem 
sendo colocada de lado, visto que na região vigorava mais comumente entre 
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gerações antigas. Continua sendo um fator agravante, no estado de Minas 
Gerais, o declínio das populações de tatus (Machado et alii, 1998),no entanto, 
acredita-se que as três espécies de tatu consideradas ameaçadas e presentes 
na região não sofrem redução na população devido à caça, mas sim, às 
alterações do ambiente. 

Acredita-se que a perda de indivíduos por caça seja mais relacionada aos danos 
às plantações e predação nas criações do que à prática por lazer. Os animais 
associados a estes fatores e comumente perseguidos seriam: lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus), cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), raposa-do-
campo (Pseudalopex vetulus), furão (Galictis cuja), jaratataca (Conepatus 
semistriatus), gato-mourisco (Herpailurus yagouarondi), gato-do-mato 
(Leopardus spp.), jaguatirica (Leopardus pardalis), onça-parda (Puma concolor), 
tatu-galinha (Dasypus spp.), tatu-peba (Euphractus sexcinctus), tatu-de-rabo-
mole (Cabassous spp.) e capivara (Hydrochaeris hydrochaeris). 

Quanto à perturbação de espécies ameaçadas, destaque é dado ao pato-
mergulhão (Mergus octosetaceus), espécie bastante sensível a perturbações e que 
tem como área de forrageio e, provavelmente, de reprodução, os cursos d’água e 
poços situados nas imediações das grandes cachoeiras (Bartmann, 1988). Estes 
locais são justamente os mais freqüentados por visitantes e turistas. 

Este problema foi observado nas imediações da cachoeira Casca d’Anta, parte 
alta (ponto p9 – Anexo 1) e parte baixa (ponto p12 – Anexo 1) e na Cachoeira 
dos Rolinhos (ponto p7 – Anexo 1). No Ribeirão da Mata (ponto p1- Anexo 1), 
situado à jusante da cachoeira dos Rolinhos, observou-se dois cachorros da 
fazenda local perseguindo seis patos-mergulhão. 

3.7.3.7 USO DO FOGO 

Um dos principais elementos indutores de alterações, até hoje presente na 
região, é o fogo. Freqüentemente este evento encontra-se associado à atividade 
agropecuária com o objetivo de renovar pastagens ou limpeza da área para o 
plantio. A cada ano diversas áreas de campo são queimadas. 

3.7.3.8 CORTE SELETIVO DE VEGETAÇÃO 

Mesmo nos fragmentos florestais preservados em seu conjunto, nota-se, 
naqueles existentes no entorno do Parque, sinais de retirada de madeira e 
palmito, contribuindo aos poucos para a degradação desses ambientes. Este 
problema foi detectado na mata dos Henriques (ponto p2 – Anexo 1), no vão dos 
Cândidos (ponto p15 – Anexo 1) vão da Babilônia (pontos p18, p18A e p20 – 
Anexo 1) e córrego Fumal (ponto p25 – Anexo 1). Apenas neste último ficou 
caracterizado um desmatamento propriamente dito. Nas demais localidades, ao 
que tudo indica, ocorreu retirada de madeira de pequeno porte, de forma 
artesanal, a fim de fornecer matéria-prima necessária à confecção de pequenas 
ferramentas utilizadas nas fazendas, como por exemplo, cabo par enxadas. 

3.7.4 PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES 

Para um melhor entendimento dos problemas ambientas existentes no PNSC e 
sua região, é importante lembrar que o Chapadão da Babilônia ainda se constitui 
de propriedades rurais, privadas e não indenizadas, onde a pecuária e a 
agricultura são as atividades dominantes, o que também ocorre na região do 
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entorno da Unidade, onde nenhum tratamento de adequação destes processos 
produtivos foi realizado, considerando a proximidade do PNSC. 

São muitos os fatores externos e internos que podem comprometer a integridade 
ambiental do PNSC. Parte de seus ambientes foram explorados no passado e 
encontram-se, atualmente, em estado de recuperação natural. Outros espaços 
continuam sendo explorados. 

Os processos de recuperação são mais complicados quando a intervenção 
humana chega ao nível de algumas espécies deixarem de existir em certos 
locais, uma vez que faltam condições mínimas para a manutenção de 
populações geneticamente viáveis. 

De modo geral, as atividades agropastoris ali desenvolvidas, associadas à falta 
de fiscalização, são responsáveis pela grande maioria dos problemas 
ambientais, como incêndios, presença de gado, gramíneas invasoras, poluição, 
mineração, descaracterização de cursos d’água e da vegetação ciliar. 

Agropecuária 

A prática da atividade agropecuária refere-se a toda a Chapada da Babilônia, 
incluindo o vão dos Cândidos, vão e alto da Babilônia, vale do ribeirão da Bateias, 
vale do ribeirão Grande, vale do rio Babilônia, ribeirão Claro, maciço e córrego do 
Quilombo, córregos Fumal e Fumalzinho, córregos Facão e Facãozinho, serra de 
Furnas e parte do rio Santo Antônio, Gurita e ainda parte do entorno do Parque. 
Nestas áreas estão instaladas fazendas que desenvolvem atividades agropecuárias e 
em alguns casos, em proporções extensivas. 

As áreas mais escarpadas e os topos de morro, de maneira geral parecem estar 
submetidos a pastoreio e queimadas, conforme foi verificado no alto da Babilônia e nos 
topos de morros das imediações do vale do ribeirão das Bateias e rio Fumalzinho. 

No entorno do Parque, locais mais planos, com solos mais férteis, originalmente 
também cobertos em grande parte por formações florestais ou savânicas de porte, 
encontram-se com um nível maior de alteração. Grande parte da cobertura vegetal 
nativa foi substituída por pastagens e lavouras. Restam alguns fragmentos de 
florestas, outras de cerrado e árvores isoladas em meio às pastagens. 

A atividade pecuária foi indutora da quase total substituição da coberta 
graminosa nativa por pastagens plantadas, principalmente nos vales, 
constituindo um quadro de difícil reversibilidade, dada a intensidade das 
modificações ocorridas, requerendo medidas de reabilitação e estímulo à 
regeneração das formações nativas. 

A presença das gramíneas exóticas, especialmente o capim-braquiária, a 
exaustão do banco de propágulos do solo e a degradação do solo são 
empecilhos à regeneração dos ambientes naturais. Aporte de sementes não 
seria um fator determinante para esta recuperação, pois existem matrizes nas 
matas remanescentes e em algumas amostras de savanas. O problema maior 
refere-se Á alteração dos sítios propícios à germinação e ao estabelecimento 
das espécies, já que o substrato do solo já foi bastante alterado e se encontra 
ocupado por espécies bastante agressivas, como as gramíneas forrageiras. 

Os efeitos da pecuária também são observados na vegetação ciliar, já bastante 
reduzida, como conseqüência do pisoteio e pastejo do gado, dificultado a 
regeneração da vegetação, propiciando a formação de focos erosivos e, nas 
drenagens de menor vazão, contribuindo para o aumento do grau trófico, pelo 
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aporte de fezes. Esta última conseqüência afeta diretamente, tanto a 
comunidade bentônica quanto as comunidades de peixes. 

As culturas homogêneas, incluindo-se a formação das pastagens com espécies 
exóticas, levam à eliminação e alterações de habitats para a fauna terrestre e semi-
aquática. Além disso a sobrepastagem implica em maior compactação do solo e 
desestruturação da heterogeneidade dos habitats, afetando, principalmente, as 
populações de répteis e anfíbios, em razão da alteração na drenagem. 

Das atividades humanas realizadas na região, esta é a que mais preocupa no 
que tange à conservação de mamíferos. Entre os fatores que provavelmente têm 
afetado as populações, a agropecuária, sem dúvida, é a atividade mais 
impactante, trazendo por conseqüências a alteração ou perda de habitat e a 
fragmentação de áreas naturais. 

Entre os sítios amostrados onde atividades agropecuárias estão presentes em 
larga escala (sítios 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 – Anexo 1), muitos deles apresentam um 
número de espécies de mamíferos drasticamente reduzido quando comparado 
com áreas mais conservadas (sítios 2, 9, 10, 12 – Anexo 1). A diferença no 
número de espécies é explicada devido à sensibilidade de alguns táxons aos 
distúrbios. De todas as espécies amostradas, a maior parte já vem apresentando 
uma certa adaptabilidade à ocupação humana, como é o caso de muitas 
espécies de carnívoros locais. 

Este processo vem ocorrendo não somente na região, mas em todo o país. 
Entretanto, espécies-chave adaptáveis em outros locais perante uma realidade 
diferente, e não adaptáveis aos mesmos efeitos na região em questão, têm 
perdido seu espaço e formam as populações de risco, como e o caso do 
queixada (Tayssu pecari), provavelmente já extinto na região, do caitetu 
(Tayassu tajacu), do veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus) e do tamanduá-
mirim (Tamanduá tetradactyla). 

Quanto à agricultura, a prática desta atividade é notada com maior freqüência ao 
longo dos vales entre as serras, onde há solos mais férteis e a topografia mais 
favorável. 

Um outro problema intrínseco às atividades agrícolas é o uso de agrotóxicos nas 
lavouras, principalmente as de café (uma das atividades primárias da região). 
Levando-se em consideração que muitos plantios estão em áreas elevadas ou 
associadas a áreas de mata, a contaminação pelos pesticidas extremamente 
tóxicos promove um forte impacto em toda a comunidade biológica local, o que 
pode ser verificado, por exemplo, após uma chuva, com o escoamento do 
produto. Entre a comunidade mastofaunística, os pequenos mamíferos não-
volantes, que utilizam as áreas  cultiváveis, são os que sofrem diretamente os 
efeitos, afetando toda a cadeia trófica local e levando o desequilíbrio da 
comunidade (Sullivan, 1990). 

De forma geral, graves efeitos de toxinas extrógenas em mamíferos incluem 
diminuição do sucesso reprodutivo, redução da produção de leite nas fêmeas 
lactantes, baixa nas funções imunológicas, tornando o organismo mais 
suscetível aos agentes patológicos do meio, e em longo prazo, alterações 
genéticas (Nakata et alli, 1995, Kruuk & Conroy, 1996, Bernhoft et alli, 1997 e 
Moore et alli, 1997). Em nível genético, a interferência de toxinas desta 
amplitude chega a causar mutações gênicas nos indivíduos das gerações 
posteriores, resultando em grave ameaça para as populações como um todo. 
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Segundo João Carlos Leite (com. pess. in: Paula, 2002), presidente da cooperativa 
agrícola da região, o uso de agrotóxicos, principalmente pesticidas, fungicidas e 
herbicidas organofosforados é uma prática comum nas plantações de café. Nas outras 
lavouras, como a de milho, por exemplo, o uso não é tão constante, mas aplica-se o 
Randap (herbicida extremamente tóxico) extensivamente. 

Durante os levantamentos de campo obteve-se a informação sobre a recente 
abolição, pelos proprietários associados à cooperativa, do uso do Baysinton, 
considerado um dos mais efetivos pesticidas em uso, mas de toxidade muito 
elevada. Registros de animais mortos nas áreas próximas às plantações 
(incluindo criação doméstica), resultou na suspensão da indicação e uso pelos 
proprietários. No entanto, a cooperativa acredita que este agrotóxico ainda vem 
sendo utilizado em larga escala em muitas propriedades. 

Os cursos d’água e sua fauna e flora associadas também são vítimas das 
atividades agropecuárias, pois recebem tanto efluentes domésticos como 
aqueles provenientes de estábulos e pocilgas, e são assoreados pela formação 
de voçorocas, como pode ser observado ao longo do ribeirão das Bateias e no 
entorno da parte nordeste. 

Outra fonte de impacto diretamente ligada à presença desta atividade é a prática 
de incêndios de grande extensão, como já mencionado. 

Ação do Fogo 

Este problema assola praticamente toda a extensão do PNSC e região, variando 
em intensidade e recorrência, conforme o local. 

Ocorre de forma intensa e freqüente no alto da Babilônia (AER – pontos p16 e OP03), e 
contrafortes junto ao alto curso do ribeirão das Bateias (AER – ponto OP04), de maneira 
premeditada e associada ao pastoreio de gado. Na porção oeste do Parque, que 
engloba a serra das Sete Voltas e áreas de campo limpo e cerrado arbóreo nas 
imediações da Portaria Sacramento, ocorre com menor freqüência. 

Um aspecto importante para a conservação e manejo dos recursos florísticos 
deste Parque é a ação do fogo. A maior parte da área ocupada por formações 
campestres e savânicas e, historicamente, a ocorrência de fogo, de forma 
natural, atua sobre estes tipos de fitofisionomias. Muitas espécies possuem 
adaptações para sua sobrevivência após a passagem do fogo, tais como raízes 
tuberosas, xilopódios, rizomas, partes aéreas dos caules e ramos bastante 
suberificados, folhas coriáceas, frutos com casca lignificada, etc. Entretanto, 
uma das adaptações mais surpreendentes á a floração explosiva de muitas 
espécies de diversas famílias, logo após a ocorrência do fogo. Por outro lado, 
existe um grande número de espécies que não possuem adaptações citadas 
acima. Desta maneira, o fogo pode estar impedindo o estabelecimento de 
espécies que ocorrem nos campos hidromórficos ou nas bordas e interiores das 
matas, que com o tempo, vêm sendo reduzidos de tamanho, desprotegendo os 
mananciais deste importante Parque Nacional, sendo necessário um controle 
rigoroso de sua ocorrência nestas formações vegetacionais, em particular. 

Marcas de incêndios no interior de florestas foram observadas em diversos 
locais, nos trabalhos de campo, assim como nas áreas com cobertura vegetal 
em estágios iniciais de sucessão, em resposta a alterações. Algumas florestas 
são mais frágeis que outras e podem sofrer maior nível de alteração quando 
sujeitas a determinadas pressões. Assim, florestas semideciduais ou 
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subperenifólias apresentam menor resistência a incêndios que as ciliares e 
alagadas. Esta última pode sofre mais com o pisoteio do gado. 

FOTO 72 – Queima de Pastagem Afetando Mata Ciliar na Região do Vale do Ribeirão Grande. 

 

Foto: L. Bedê, 2002. 

Além das queimadas no Chapadão da Babilônia (Foto 72) provocarem os 
mesmo impactos descritos para o Chapadão da Canastra, os efeitos destas 
sobre a fauna terrestre e semi-aquática podem ser diretos quando ocorre a 
morte de indivíduos; ou de forma indireta, quando implicam na destruição de 
locais de abrigo, repouso e reprodução. Sua incidência é acentuada sobre 
mamíferos de deslocamento lento e principalmente sobre répteis e anfíbios. 

Minerações 

Os impactos ambientais decorrentes de qualquer uma das fases da mineração, 
em especial com relação à exploração de quartzito, são extremamente  
diversificados, sendo relevante abordar alguns desses aspectos, os quais 
ocorrem no PNSC e região, como por exemplo: 

• remoção de solo e desmontes; 

• destruição parcial da superfície topográfica; 

• erosão e assoreamento de corpos d’água de superfície; 

• prejuízo à estética paisagística, à fauna e à flora; 

• instabilidade de cavas e de pilhas; 

• alteração de cursos d’água; 

• alteração dos caminhos de escoamento natural das águas pluviais e, às 
vezes, subsuperficiais; 

• alteração do lençol freático; 

• vibrações, ruídos e gases devido ao uso de explosivos; 

• poluição do solo, água e ar decorrente da disposição de estéril; 
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• exaustão de recursos naturais; 

• alterações de uso de solo, inclusive como um bem natural inserido nos 
conceitos de área de preservação permanente e de sítios históricos e/ou 
arqueológicos. 

Para as áreas visitadas, por ocasião dos levantamentos de campo, o 
comprometimento ambiental é apresentado a seguir, de acordo com as fases 
dos empreendimentos: 

Fase Operacional 

• Erosão pela água: ocorre em função da retirada de vegetação e da 
camada de solo superficial, sendo principiada pela erosão laminar, 
evoluindo a seguir para sulcos, ravinas e voçorocas. No entanto, deve-se 
reconhecer que a erosão depende de uma série de fatores, sendo a 
natureza do solo o mais importante. Solos de granulometria graúda, 
como areias e pedregulhos, tendem a dificultar a remoção pela ação das 
águas de chuva, pois a energia hídrica não é suficiente para fazer a 
movimentação das partículas pela rolagem. Sendo assim, a erosão 
observada na área é bastante reduzida, podendo ser constatada em 
apenas algumas linhas de drenagem abertas inadequadamente, no 
sentido dos maiores declives. 

• Escorregamento de terra: qualquer movimentação de terra em áreas 
muito inclinadas ou constituição de taludes muito íngremes e/ou de 
grandes alturas, podem suscetibilizar o fenômeno de movimentação de 
massas, incluindo aí a construção das pilhas de estéril. Devido ao 
elevado ângulo de atrito interno do material, assim, como do coeficiente 
de atrito de escorregamento interplacas, não foram observados, em toda 
a área, quaisquer eventos relacionados com escorregamentos, seja em 
bancos das frentes de extração, seja nas pilhas de estéril. Estas 
constituídas por taludes de aproximadamente 45°, que corresponde ao 
ângulo de repouso dos rejeitos. 

• Drenagem de águas superficiais: a drenagem de águas pluviais ou de 
nascentes sofre alguns prejuízos com a mineração, não obstante terem sido 
notados alguns cuidados relevantes contra o assoreamento dos cursos 
d’água (construção de muros de pedra, construção de leiras e de terraços). 
Tanto a disposição das pilhas de estéril, quanto a própria proteção devido ao 
sistema de drenagem, promovem modificações sensíveis no intercurso das 
enxurradas, pois os desvios acabam retirando o suprimento de águas por 
algumas áreas, ou seja, a livre circulação de água no sistema natural foi 
alterada e esta modificação sempre produz um certo prejuízo aos 
ecossistemas, embora localmente de pouca significação, do ponto de vista de 
análise de exploração do minério. 

• Assoreamento: a deposição de partículas ou sedimentos nos cursos 
d’água não é significativa em algumas áreas visitadas, pois as partículas 
grossas (dimensões de pedregulhos e areias) são rapidamente 
depositadas no próprio solo, antes de atingirem os cursos d’água. Nos 
casos onde as vertentes até os talvegues são muito declivosas, em 
muitas áreas de exploração foram construídos dispositivos 
interceptadores (muros de pedra ou leiras). Em outros casos, onde os 
cuidados ambientais necessários não foram realizados, devido à baixa 
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densidade  do material e à sua forma aplanada, é possível que parte das 
aparas seja carreada por enxurradas para trechos a jusante. Neste caso, 
perdas dos contornos de fundo e de profundidade (e, conseqüentemente, 
de volume) em poças, corredeiras e trechos retilíneos são os principais 
danos, resultando em perda de qualidade estrutural (pontuação = 77). 
Apesar da perda de nichos para a fauna bentônica, as amostras de 
folhiço colhidas em poças remanescentes continham elementos típicos 
de drenagens límpidas (ex.: tricópteros dos gêneros  Helicopsyche, 
Cochiliopsyche, Grumichella). Em uma outra situação, quando as aparas 
são vertidas sobre as drenagens próximas, o resultados é o leito 
apresentar-se quase que totalmente tomado por aparas de quartzito, 
como pode ser visto na Foto 73. 

• Produção de ruídos: em quase toas as frentes de operação foram 
observados instrumentos de desmonte com o uso de explosivos 
(rompedores hidráulicos e compressores de ar) e, durante os dias de 
visita, foram ouvidas diversas detonações, em horários diferentes. Em 
algumas grandes pedreiras, o emprego de explosivos é extremamente 
ruidoso, conforme depoimento prestado por moradores ao Sr. Delmo 
(funcionário do Ibama em São Roque de Minas). Eles alegam que as 
vibrações chegam a atingir a várzea, assustando os moradores. 

• Produção de poeiras: não é significativa, devido às grandes dimensões 
das partículas geradas nas operações de extração, transporte e 
beneficiamento. 

FOTO 73 – Drenagem da Jusante de Lavra Artesanal de Quartzito, Mostrando Leito Quase 
Inteiramente Tomado por Aparas (AER – ponto 25A). 

 

Foto: L. Bedê, 2002. 

• Prejuízos à paisagem cênica e a sítios arqueológicos: são prejuízos 
evidentes que se constatam em relação à paisagem cênica, que podem 
ser avistados de vários pontos situados fora da área. O choque visual 
causado pela exposição das cicatrizes das mineradoras é constrangedor 
e fere à sensibilidade, pois subtrai da natureza recursos reais e 
potenciais, a beleza do rústico e a harmonia entre afloramentos rochosos 
e vegetação. Áreas de arenitos e quartzitos costumam edificar 
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verdadeiros momentos naturais, graças à ação milenar da erosão 
diferencial atuando sobre eles por milhões de anos, construindo pilhas de 
incrível geometria, que são impiedosamente derrubadas e destruídas. 
Por outro lado, o sítio arqueológico existente próximo a uma das áreas de 
exploração, localmente denominado de Letreiro, guarda inscrições 
rupestres e, possivelmente, material lítico, e está na rota de algumas 
frentes de extração, sem qualquer proteção ou guarda. 

• Exaustão de recursos naturais: sob este aspecto, qualquer atividade mineradora 
é absolutamente impactante, pois se trata de impacto permanente e irreversível. 
Cessada a ação, o cenário e os recursos se perdem para sempre. 

Fase de Desativação 

Os mais significativos impactos ambientais decorrentes desta fase são: águas 
represadas, disposição desordenada de estéril, agressão à paisagem cênica e 
ausência de drenagem. Estes impactos estão presentes nos empreendimentos 
desativados na região. 

Além dos impactos ambientais, também foram observados problemas sociais 
gerados pela atividade de mineração, como por exemplo: 

• A população dos municípios de Capitólio e São João Batista do Glória 
queixam-se de que os trabalhadores que participam das frentes de 
extração, seja com empregados formais, seja como autônomos, vêm de 
fora e possuem modos de viver profundamente diferenciados dos da 
população nativa, criando constrangimentos e conflitos. 

• Os trabalhadores das mineradoras reivindicam benefícios sociais, como 
moradia, saúde e atendimento ambulatorial. Quando eles são atendidos, 
diminui a capacidade de atendimento à população local. 

Quanto à exploração de caulim, estudos realizados demonstram que, apesar da 
qualidade da água ser excelente para macroinvertebrados bentônicos e ter qualidade 
estrutural, as águas em períodos de chuva sofrem o aporte de partículas provenientes 
da mineração, como pode ser visto na Foto 74, apresentando águas de colocação 
opaca branca, em função do carreamento de partículas. 

Amostras colhidas de folhiço, no entanto, apresentaram fauna bentônica rica e 
similar a de locais não sujeitos a tal aporte. O encontro de organismos 
raspadores de biofilme, como larvas de anfíbios anuros, coleópteros 
Psephenidae e tricópteros Helicopsychidae indicam que, ao menos nos períodos 
livres de chuvas e do conseqüente aporte de partículas, ocorre penetração de 
luz e formação de peifíton. Efeitos decorrentes da deposição de sedimentos no 
substrato não forma notados em função do forte declive da área amostrada e do 
leito naturalmente argiloso. 

Como mencionado, o transporte de minério para o beneficiamento ocorre por 
dentro do Parque, colocando em risco o ambiente, em caso de acidente, e 
causando problemas de controle para a administração da UC. 

No que se refere à atividade de garimpo e diamante, poucas informações foram 
obtidas, mas sabe-se que atividades desta natureza são danosas ao ambiente, 
principalmente por contaminação e descaracterização dos cursos d’água, com 
obras que envolvem escavações e terraplanagem. 
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Não são conhecidos os efeitos de atividades mineradoras de qualquer natureza 
na fauna de mamíferos, mas dados coletados em áreas onde esta prática é 
ainda ativa (AER – pontos 23, 25A, 26, 27, 44), ou mesmo em áreas de 
mineração abandonadas (AER – pontos 50 e 51), revelam um impacto grave nas 
populações de mamíferos de médio e grande portes. A diversidade de espécies  
deste grupo taxonômico nesta área é quase nula, pela grande alteração de 
habitats decorrentes destas atividades. A desconfiguração dos microhabitats é 
tão grande que possivelmente o efeito negativo assume ainda proporções 
maiores na comunidade de pequenos mamíferos. 

Estradas 

De uma forma geral podemos considerar os seguintes problemas como decorrentes e 
naturalmente provenientes desse equipamento: possibilidade de instalação de 
processos erosivos e de assoreamento dos cursos d’água; acesso de infratores; 
emissão de CO2 e ruído produzidos pelos veículos; atropelamento de animais e risco 
de derramamento de cargas tóxicas e incêndios criminosos e acidentais, provocados 
por cigarros e materiais análogos. 

Os danos ambientais causados pelos escoamentos concentrados de água 
pluvial devido, entre outros fatores, à abertura de estradas e à falta de 
planejamento e manutenção adequada, por todo o Parque, concorrem como os 
principais elementos de deterioração da qualidade ambiental, em função, 
principalmente, das águas circulantes, como, por exemplo, erosões significativas 
em sulcos profundos, degradando a paisagem e possibilitando diversos 
prejuízos ao ambiente aqüífero superficial, pelo carreamento intenso de material 
detrítico para os fundos do vale, assoreando as drenagens, diminuindo a 
capacidade de transporte e prejudicando o ecossistema aquático. 

Durante os estudos verificou-se que os veículos que transitam por esta estrada 
desenvolvem velocidade muito acima daquela permitida, tanto por moradores da 
região quanto por turistas. 

Estudos realizados nos Estados Unidos revelam que é grande o impacto acumulado, 
ao longo dos anos, nas populações silvestres, mesmo em vias rurais onde o trânsito 
de veículos é esporádico (Mac Lellan & Shackleton, 1988). 

Com a abertura de estradas, em áreas naturais, é possível observar o completo 
isolamento de várias espécies da fauna silvestre bem como a adaptação de 
outras, que passam a utilizar estes espaços para o forrageamento ou simples 
deslocamento em seu território, como é o caso do tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactya), do lobo-guará  (Chrysocyon brachyurus), de algumas 
espécies de tatu como o tatu-peba (Euphractus sexcinctus), entre outras, 
tornando-se mais um fator de ameaça às espécies. 
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FOTO 74 – Aspectos Leitosos das Águas em Drenagem a Jusante de Mina de Caulim, Logo 
Após Chuva (AER – ponto 44). 

 

Foto: L. Bedê, 2002. 

Nestes estudos, observou-se que a diversidade de mamíferos se apresenta 
consideravelmente reduzida nas bordas da estrada até um raio de 2 a 3 km de 
distância, e em certos trechos (cabe citar aqui, como exemplo, da Portaria São Roque 
de Minas para a Portaria São João Batista da Serra da Canastra) isto é muito mais 
evidenciado devido ao tráfego intenso. O número de espécies presentes tende a crescer 
à medida que se afasta da estrada. No entanto, em alguns pontos ainda pode-se 
encontrar alguns indivíduos de tatu-canastra Priodontes maximus cavando tocas na 
beira das vias principais, secundárias e mesmo ao longo de aceiros. Isto evidencia os 
cuidados que se deve ter em preservar o ambiente para a conservação da espécie. 

Um outro aspecto a ser observado é o transporte de produtos inflamáveis, em 
pequena escala, como gás de cozinha, gasolina e óleo diesel, realizado, 
principalmente, para abastecimento do distrito de São João Batista da Canastra. 

As diversas estradas que cortam os cursos d’água também possuem potencial 
de modificação ambiental, principalmente por canalizarem sedimentos para os 
ambientes aquáticos. 

Voçorocas 

Algumas grandes voçorocas foram observadas na área do Parque. Encontram-
se ativas e com o risco de aumentar sua área erodida, com prejuízos à jusante e 
à montante. Estas áreas, como a apresentada na Foto 75, necessitam de 
controle de drenagem, algumas reconformações pontuais e plantio de espécies 
pioneiras adaptadas ao ambiente. 
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FOTO 75 – Voçoroca Próxima à Fazenda dos Cândidos, (AER - ponto p11). 

 

Foto: D. Buzzetti, 2002. 

O aporte de sedimentos provenientes de focos erosivos, associados a áreas 
submetidas ao pastoreio e cultivos, provoca a perda de habitats para a fauna 
bentônica, pela colmatação de substratos estáveis, como seixos e cascalhos, 
perda de contornos de fundo e profundidade em poças e remansos. 

Ilustrando esta situação, na drenagem do ribeirão Bateias as atividades 
antrópicas desenvolvidas demonstram a incompatibilidade do uso atual com a 
manutenção da integridade do ambiente aquático. O problema mais aparente é o 
excessivo assoreamento do canal principal e a erosão das margens. 

Quanto às atividades off-road (veículos 4x4 e motocross), estudos dos impactos 
da prática destas atividades e as medidas necessárias para mitigá-los foram 
descritas em outra localidade por Lacey et alii (1982), necessitando de um maior 
conhecimento da região. Sabe-se, porém, que o barulho e o tráfego em áreas 
naturais afetam consideravelmente a mastofauna, principalmente a comunidade 
de pequenos mamíferos. Entre estas, destaca-se a de tatus, pois esta prática 
resulta no assoreamento e destruição de tocas e no considerável risco de 
atropelamento. Cuidados especiais devem ser tomados com esta comunidade, 
uma vez que três das seis espécies que ocorrem na região figuram na lista de 
espécies ameaçadas de extinção. 

A reparação dos danos causados pela abertura de estradas em áreas naturais 
nunca será total. No entanto, ainda pode-se trabalhar para que o processo 
negativo seja freado e revertido em alguns pontos, pelo estabelecimento de um 
sistema de manutenção, fiscalização e educação. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

 

278

Linhas de Transmissão de Energia 

As duas linhas de transmissão atravessam áreas com vegetação predominantemente 
herbácea (campo limpo, campo-sujo e campo úmido), onde suas torres, devido à 
grande altura, destacam-se na paisagem, interferindo negativamente na qualidade da 
mesma. Estas torres acabam por se tornar locais privilegiados para várias espécies 
de avifauna, a partir dos quais predadores de animais campestres podem obter um 
sucesso de captura muito maior que aquele observado em condições naturais, fato 
que pode vir a ocasionar alterações significativas na relação predador/presa, e, 
conseqüentemente, na teia alimentar local, diminuindo inclusive as populações de 
espécies ameaçadas de extinção, como a codorna-mineira (Nothura minor) e o 
inhambu-carapé (Taoniscus nanus). 

O campo magnético gerado pela linha de transmissão pode aumentar a probabilidade 
da incidência de raios e, conseqüentemente, a ocorrência de incêndios, o que também 
pode vir a ocorrer pela queda de torres, provocada pelos ventos. 

Os serviços de manutenção necessários às linhas de transmissão podem ser 
fatores de perturbação à fauna, principalmente durante o período reprodutivo, e 
também pela descaracterização dos ambientes existentes ao longo dos acessos. 
Na literatura, há relatos sobre colisões de aves e morte por eletrochoque em 
linhas de transmissão situadas ao longo da Rodovia Transpantaneira (Oliveira e 
Cavalcanti, 1998). 

Turismo e Visitação 

O crescimento desordenado das atividades turísticas no interior do Parque e nas 
áreas adjacentes, evidenciado pelo aumento significativo no número de visitantes e 
por um proporcional aumento na quantidade de moradores locais que passaram a 
utilizar o Parque como opção de lazer, como já mencionado, tem impactado de forma 
acentuada os elementos da flora e fauna e dos sítios históricos. 

De acordo com os estudos realizados, as atividades de turismo e visitação têm 
gerado os seguintes problemas ambientais: 

• Retirada de espécies de orquídeas e bromélias. 

• Possibilidades de atropelamento de animais em função do desrespeito 
aos limites de velocidade impostos no Parque. 

• Abertura de trilhas em locais impróprios. 

• Grande concentração de visitantes e promoção de eventos em locais 
frágeis, como, por exemplo, Casca d’Anta, nascente do São Francisco e 
Cachoeira dos Rolinhos, causando grande prejuízo à vegetação. 

• Distúrbios de comportamento da fauna. 

Quanto à nascente do São Francisco, a visitação tem causado o pisoteio de 
espécies endêmicas, como a Miconia angelana pertencente à família das 
quaresmeiras e Inulopis franciscoana pertencente à família das margaridas. 

As principais áreas de visitação estão incluídas dentro ou próximo à mata ciliar 
e, como já foi notificado por Redford & Fonseca (1986), estes ambientes são de 
grande importância para o cerrado, especialmente para a fauna de mamíferos. 

No que diz respeito à interferência direta ou indireta no comportamento de 
muitas espécies de fauna vêm sendo observados grupos de turistas correndo 
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atrás de tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) para fotografá-lo. 
Também é notável, a leste do Chapadão da Canastra, a drástica alteração de 
padrões comportamentais e ecológicos (principalmente alimentares e 
reprodutivos) da população de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), em 
decorrência de uma excessiva aproximação e alimentação proveniente de 
turistas, guias locais e funcionários do Parque. Este tipo de alteração, 
principalmente ecológica, pode estar ocorrendo em outras espécies não tão 
discrepantes, gerando danos de diversas naturezas nas populações. 

A presença humana em muitas áreas inibe o estabelecimento ou simples 
ocorrência de um indivíduo, grupo ou da subpopulação no local. De um lado, 
algumas espécies como o próprio lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), a 
jaratataca (Conepatus semistriatus), o tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), 
entre outras, não têm se mostrado ausentes nos pontos onde há intensa 
visitação. No entanto, outras espécies passaram a evitar as áreas devido aos 
distúrbios causados pela visitação, como é o caso da lontra (Lontra longicaudis), 
do tatu-canastra (Priodontes maximus), entre outros. 

De forma geral, a aproximação à fauna de mamíferos gera, acima de tudo, estresse 
ao indivíduo silvestre. As conseqüências do estresse são inúmeras, incluindo a 
diminuição da capacidade reprodutiva e lactação, alterações hormonais e maior 
sensibilidade a patógenos, devido à baixa resistência do sistema imunológico (Mills et 
alii, 1998, Funk et alii, 2001). Mesmo nas espécies adaptadas, ao longo do tempo, há 
um maior contato com o ser humano, interferências no bem-estar do indivíduo 
silvestre a médio ou longo prazos são inevitáveis. 

Presença de Espécies de Animais e de Plantas Exóticas 

Como conseqüência de ações antrópicas no Chapadão da Babilônia e região do 
entorno, tem-se a presença de animais exóticos apresentando os seguintes 
prejuízos à qualidade natural do ambiente da UC. 

Apicultura 

A presença de abelhas Appis melífera sobre flores nativas, como Vellozia e 
Aspilia, sugere a possibilidade de estar havendo uma forte competição com as 
abelhas nativas, com possíveis prejuízos a estas últimas. Indiretamente, pode 
haver alterações na estrutura da comunidade vegetal do Parque, beneficiando-
se as plantas polinizadas pelas Appis e reduzindo as populações das espécies 
que dependem de abelhas nativas. 

Outro aspecto que diz respeito diretamente ao sucesso reprodutivo das espécies 
vegetais, é a presença de polinizadores eficientes. Algumas vezes, 
determinadas plantas dependem especificamente de uma espécie polinizadora e 
na sua ausência ou ineficiência a reprodução desta planta fica comprometida. 
Assim, a presença da abelha Appis melífera, espécie exótica e bastante eficiente 
em termos de estratégia de forrageamento, pode alterar o equilíbrio biológico 
estabelecido entre plantas nativas e o polinizador. 

As abelhas do gênero Appis se organizam em colméias populosas, são velozes 
na busca do alimento (néctar e pólen) e possuem organização social complexa, 
incluindo repasse de informações da localização da fonte de alimento. Com 
estas características e estratégias, ela se torna uma competidora eficaz, 
podendo reduzir a disponibilidade de alimento para outras espécies de abelhas 
e, conseqüentemente, levar à redução dessas populações ou mesmo a sua 
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eliminação. Caso haja alguma espécie vegetal dependente da polinização desta 
abelha impactada, esta planta também poderá se extinta localmente. Por outro 
lado, espécies vegetais polinizadas eficientemente pelas Appis melifera poderão 
aumentar seu sucesso reprodutivo e alterar a comunidade vegetal. 

Tanques de Criação de Peixes 

O principal problema relacionado a essa atividade está diretamente ligado à 
introdução de peixes exóticos, pela perda do controle dos tanques. 

Entre os peixes introduzidos na região, foram detectados durante os 
levantamentos: 

• Piscívoros – tucunaré (Cichla sp.): trata-se de uma espécie predadora de 
grande porte e de origem amazônica, que tem provocado alterações 
substanciais em vários sistemas aquáticos, tanto no sudeste do Brasil como 
em outras regiões (Zaret & Paine, 1973; Santos et alii, 1994), estabelecendo 
profundas modificações em ambientes onde foi introduzida, com o agravante 
de não existir processo eficaz para sua erradicação, após o estabelecimento 
em uma determinada comunidade hospedeira. A presença dessa espécie em 
tanques de criação no entorno do PNSC representa uma ameaça potencial à 
ictiofauna nativa. Durante os levantamentos, foi observada a criação de 
tucunarés (Cichla sp.). Em uma propriedade localizada no vão dos Cândidos, 
drenagem da bacia do rio São Francisco. 

• Trairão (Hoplias aff. lacerdae): trata-se de uma espécie exótica de 
hábitos carnívoros e, portanto, sua presença implica em impacto sobre a 
comunidade autóctone. 

• Pacus (Myleus spp.). 

Animais Domésticos 

Estudos de epidemiologia têm levantado a questão de muitos agentes 
patológicos, como a febre aftosa, por exemplo, afetar as populações silvestres, 
como os ungulados, aqui representados pelos cervídeos e porcos-do-mato, 
havendo ainda a possibilidade de patógenos serem transmitidos por cavalos. 

Um outro problema é o contato entre canídeos e felídeos domésticos com os 
carnívoros silvestres (Frölich et alii, 2000). Desde a mais simples verminose até 
uma grave virose, como a cinomose, parvavirose ou a raiva, pode ser fatal para 
um indivíduo selvagem que não apresenta anticorpos necessários para o 
combate a certos patógenos desenvolvidos e transmitidos pelos animais 
domésticos. Já foram vistos cães dentro do Parque em observações diretas e 
interações entre lobo-guará (Chrysocyon brachyurus) e cachorro-do-mato 
(Cerdocyion thous) com cães domésticos foram também registradas (Paula, 
2002). A partir de informações de um proprietário rural residente do vale da 
Babilônia (local de grande número de cães domésticos, por propriedade), 
sugere-se que uma subpopulação de lobo-guará (Chrysocyon brachyurus vem 
sofrendo uma epidemia viral que pode ser resultante do contato com criações 
domésticas. 

Reflorestamento de Pinus 

A presença do reflorestamento de Pinus junto à divisa do PNSC é sem dúvida, 
indesejável sob o ponto de vista ambiental, pois a descaracterização dos 
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ambientes nativos pela invasão do Pinus pode vir a ser um sério problema a 
médio e longo prazos, conforme observado e, outras unidades de conservação 
que abrangem áreas de cerrado e campo e que possuem plantações de Pinus 
em seu entorno, com o Parque estadual de Vila  Velha – PR e a estação 
Experimental de Itapetininga – SP. 

Uma rápida busca nas imediações da Portaria Sacramento revelou a presença de 
pelo menos dez exemplares de Pinus, a maioria com altura inferior a dois metros, 
dentro dos limites do Parque, em ambientes de cerrado arbustivo e campo-sujo. 

Uso do Fogo 

Em termos de conservação dos ambientes protegidos por uma UC, o fogo é visto 
como um dos principais agressores ao meio ambiente. Se por um lado a 
resposta dos campos à queima é rápida, retornando a mesma paisagem antes 
existente, em pouco tempo, nas formações florestais o mesmo não ocorre. Ainda 
que haja uma certa resistência das florestas a incendiar-se, quando isto ocorre o 
tempo de retorno às características anteriores (resilência), é muito maior, 
podendo levar dezenas de anos, ou mais de um século, conforme seus aspectos 
originais e o grau de alteração ocasionado pelo fogo. 

Este evento, além de alterar a estrutura florestal, reduz sua extensão por propiciar a 
colonização de espécies savânicas nas bordas da mata (Silva, 2002). 

3.8 IMPACTOS AMBIENTAIS DAS ÁREAS DE MINERAÇÃO DE QUARTZITO 

O acesso às atuais áreas de mineração na área não indenizada do PNSC se faz 
pela rodovia MG-050, onde se localizam serrarias de quartzito e um grande número 
de frente de extração em atividade ou inativas. O maior número de mineradoras se 
concentra nos municípios de Capitólio e São João Batista do Glória. 

A análise do problema da mineração de quartzito que afeta o Parque foi 
realizada a partir de levantamento de campo, onde foram visitadas 35 pedreiras, 
bem como, buscas no Departamento Nacional de Produção Mineral para 
obtenção dos processos existentes desde 1930 e nas Prefeituras dos municípios 
de São João Batista do Glória e Capitólio, onde foram apuradas 92 concessões 
específicas para extração de quartzito. 

As 35 áreas, levantadas, representam 38% das concessões de lavra (embora 
possa ser lembrado que, devido ao largo intervalo de tempo a que se refere esta 
busca, a maior parte delas não foi usada ou as extrações já se encontram 
paralisadas há muito tempo). As coordenadas das áreas visitadas, suas 
características e os impactos identificados são apresentadas no Anexo 31. 

No município de Capitólio foram levantados os registros de 66 áreas sujeitas a 
exploração que somam um total de 8.649,42 ha. Essas áreas estão em processo de 
autorização de pesquisa e/ou licenciamento das atividades minerárias. 

Segundo informação dessa Prefeitura Municipal a concessão e/ou renovação de 
alvarás de localização (uma atribuição municipal) está sendo muito dificultada; 
em primeiro lugar, o Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental 
(Codema) daquele município passou a exigir a apresentação de um Plano de 
Controle Ambiental (PCA)/Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), 
avaliado por uma comissão, que se encarrega de emitir um parecer 
encaminhado ao Prefeito. O alvará, mediante esta condição, só é concedido ou 
renovado caso o parecer conclua que o empreendimento está atendendo às 
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condicionantes ambientais. Com isto, segundo suas informações, atualmente 
não existem mais que seis empresas em atividade  regular nas frentes de 
exploração. 

Já no município de São João Batista do Glória foi constatada a existência formal 
de 26 áreas autorizadas, totalizando 7.415,66 hectares. Comparando-se os 
nomes dos requerentes do processo de autorização de pesquisa e/ou 
licenciamento com a listagem das pedreiras disponíveis na Prefeitura Municipal 
observa-se uma sensível discrepância entre titularidade e responsabilidade, 
cabendo esta última aos atuais arrendatários. 

Nota-se ainda que perante aquela Prefeitura foram registradas 32 pedreiras, 
contrariando as informações oficiais constantes dos processos de licenciamento 
do DNPM. Como os dados de registros do DNPM estão atualizados até uma 
data mais recente que o cadastro feito pelo Município, conclui-se que pode haver 
áreas compartilhadas nas divisas dos municípios (que constam de um mesmo 
processo) ou que uma mesma área licenciada foi desmembrada (com posterior 
arrendamento para pessoas distintas) sem autorização do DNPM, ou ainda que 
pode estar ocorrendo extração sem o conhecimento daquele órgão. 

De qualquer modo, em termos atuais, a atividade de extração de quartzito é mais 
intensa no município de São João Batista do Glória que em Capitólio, embora os 
dados constantes dos levantamentos contrariem esta afirmativa. Na verdade, está 
ocorrendo o fenômeno de transferência de áreas devido à exaustão dos recursos ou 
fracasso nos resultados. Muitos empreendedores estão se transferindo para outra 
serra, situada nas imediações do município de Carmo do rio Claro – transferência 
esta que começou com o abandono definitivo de todas as pedreiras das áreas 
pertencentes ao município de Alpinópolis. 

Nas áreas levantadas foram observadas as seguintes características, bem como 
os seguintes impactos ambientais e/ou sociais: 

• Fenômeno de erosão, associado à fase operacional de exploração 
mineral, é relativamente pequeno. 

• Não foram observados os principais fenômenos de movimento de massa, 
isto é: escorregamento, deslizamentos, trincas ou fendas de tração, 
queda de blocos, avalanches e rastejos. 

• O beneficiamento de quartzito (corte para conformação das placas brutas 
em suas arestas, nas dimensões comerciais) é feito ao longo da MG-050 
em apenas três pontos, dos quais apenas um possui estrutura de 
produção organizada. 

• A disposição de rejeitos é um problema sério pois a relação 
minério/estéril é muito baixa (estima-se que apenas 20% dos desmontes 
sejam efetivamente utilizados na produção final). 

• As pilhas de rejeito são dispostas de modo desordenado e sem 
planejamento. Muitas vezes não se compreende a razão de que cavas 
abandonadas ou exauridas não sejam utilizadas como depósito de 
rejeitos, preferindo os empreendedores utilizar novas áreas, reduzindo 
ainda mais a área de vegetação natural e, o que é mais incompreensível, 
utilizando até mesmo locais afastados da frente. 

• A remoção da cobertura vegetal para viabilizar a exploração das minas, 
bem como par abertura de caminhos de acesso, causa evidentes 
prejuízos e/ou eliminação da fauna e flora local. 
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• Evidente poluição visual. 

• Alteração da drenagem e do relevo. 

• Assoreamento dos cursos d’água, bem como, obstrução das nascentes e 
córregos, são visualizadas em várias áreas exploradas. 

• A FEAM tem prestado uma significativa colaboração ambiental na área, 
com ação fiscalizadora e/ou licenciadora de sua Divisão de Mineração. 
Na fase de licenciamento, tem colocado algumas condicionantes que, 
embora um tanto quanto modestas, são realistas e compatíveis com o 
porte das empresas – isto é, coerentes com a situação econômica e com 
o grande passivo ambiental preexistente, o que deve ser seguido par 
toda área do entorno do Parque. Dentre as medidas mais efetivas que a 
FEAM tem recomendado e que os empreendedores já estão colocando 
em prática, mencionam-se: 

♦ Construção de leiras e terraços em curvas de nível para controle de 
drenagem. 

♦ Obrigatoriedade de construção de instalações sanitárias, com 
substituição das fossas secas pelas fossas sépticas. 

♦ Construção de muros de contenção a jusante das pilhas e áreas 
mineradoras, para proteção de mananciais. 

♦ Os lixos domésticos gerados nas frentes de exploração são 
enterrados. 

♦ Construção de barracões cobertos para armazenamento de tambores 
de óleos lubrificantes usados em manutenção, e de pneus velhos. 

♦ Aterramento, com rejeitos, das águas represadas dentro das cavas. 

♦ Paralisar as frentes não licenciadas formalmente ou pendentes de 
qualquer tipo de regularização, seja em nível municipal (alvará) ou 
federal (autorização do Ibama, concessão do DNPM). 

♦ A construção e a manutenção dos caminhos freqüentemente 
interceptam os leitos escavados por enxurradas ou percorridos por 
vazões intermitentes e até mesmo permanente, em franco prejuízo à 
livre drenagem de águas pluviais ou de nascentes. 

♦ A atividade minerária, embora seja em si mesma um agente 
socioeconômico que atende a interesses sociais (geração de 
emprego) simultaneamente com os interesses econômicos (geração 
de receitas para o erário público e contribuição com o PIB), não tem, 
nesse caso específico, correspondido integralmente ao objetivo. 

♦ Os municípios envolvidos (Capitólio e São João Batista do Glória) 
queixam-se de que os trabalhadores que participam das frentes de 
extração, seja como empregados formais, seja como autônomos, vêm de 
fora e possuem modos de viver profundamente diferenciados dos da 
população nativa, criando constrangimentos e conflitos. Representam, na 
verdade, mais um problema social, pois reivindicam benefícios sociais 
(moradia) e de saúde (atendimento ambulatorial) e, ao serem atendidos, 
diminuem a capacidade de atendimento para a população local. 
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♦ Por outro lado, a arrecadação do ICMS é irrisória, suspeitando-se que 
a comercialização da maior parte da produção seja feita de forma 
clandestina. 

♦ Em resumo, as administrações públicas de Capitólio e São João Batista do 
Glória, vêem esta atividade como um grande problema a ser resolvido. 
Capitólio não parece tão empenhada na solução quanto São João Batista 
do Glória, cujo Codema está aliado à ação da Defensoria Pública e da 
Coordenação Municipal de Meio Ambiente, no sentido de criar 
mecanismos para pôr fim a esses empreendimentos. 

♦ Muitas frentes de trabalho possuem cavas abandonadas com águas 
represadas, quase sempre com a qualidade degradada pela 
proliferação de algas e possivelmente vetores de doenças. 

♦ Algumas poucas empresas estão legalizadas e, neste caso, exibem 
uma placa informativa no acesso das frentes de extração. 

♦ Grande parte dos trabalhadores funciona em regime de trabalho 
informal, sendo remunerados por produtividade e sem qualquer 
benefício trabalhista. 

♦ O regime de empreitada pode ser constatado na área. Embora a 
legislação federal o permita, esta transferência de concessão 
pressupõe um certo prejuízo nas obrigações do concessionário. 

Com base nos estudos realizados, fica bastante claro que a atividade mineradora, nos 
locais visitados, fere profundamente os aspectos institucionais pertinentes à legislação 
e aos demais diplomas legais relativos ao meio ambiente. 

Por outro lado, não se pode dizer – mesmo dentro do espírito das antigas leis 
ambientais que se preocupavam em proteger as chamadas “atividades de 
interesse socioeconômicos e estratégicos” – que as mineradoras representam 
grandes geradores de emprego e de renda. Com efeito, o que se viu, foram não 
mais de uma centena de trabalhadores em atividade nas frentes de mineração. 
A despeito da argumentação de que se tratava de um fenômeno de 
sazonalidade devido à evasão para as frentes de colheita de café, o argumento 
ao convence. Mas, sem dúvida, deve ser levado em conta – e o melhor a ser 
feito seria um cadastramento de todos os trabalhadores, para um melhor 
conhecimento de suas origens e condições sociais. 

Os impactos ambientais apontados, como, assoreamento, erosão, obstrução de 
drenagem natural, enfeamento da paisagem cênica, risco de destruição do 
patrimônio arqueológico e evidências de destruição do patrimônio natural, 
produção de ruídos, etc., alguns com mais intensidade que outros, com 
significância local e regional, e reversibilidade de graus variáveis até o 
irreversível, indicam que a melhor solução para resolver o problema seria a 
posse definitiva da área pelo Poder Público Federal, pela desapropriação. 

As populações veriam o fim dessa atividade com muito alívio, sentimento este 
literalmente compartilhado pelas administrações públicas de Capitólio e São João Batista 
do Glória. A Defensoria Pública e os Codemas são fortes aliados à causa e, para o 
próprio Ibama, cuja atividade fiscalizadora é, em parte, constrangida pela atual situação 
de indefinição da área do Parque, a desapropriação criaria os necessários mecanismos 
de ação para vigilância e proteção dos seus recursos naturais. 
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3.9 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

3.9.1 PESSOAL 

O Chefe do Parque é o Engenheiro Florestal Vicente de Paulo Leite, que tem 
experiências profissionais em vários setores. No contexto municipal, atuou como 
presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente da cidade de Capitólio, 
tendo sido vice prefeito e vereador do mesmo município. Na iniciativa privada, 
atuou na empresa Mendes Júnior Empreendimentos. 

O PNSC possui hoje 23 servidores do Ibama lotados na Unidade, os quais são 
apresentados no Quadro 19. 

Além destes servidores, o Parque conta com 15 funcionários contratados pela 
empresa Minas Serviços Gerais para prestação de serviços de conservação e 
manutenção e com uma Brigada de Incêndio, formada por 26 elementos 
contratados temporariamente pelo Ibama. 

3.9.2 CONSELHO CONSULTIVO 

O Conselho Consultivo do PNSC foi criado pelo Ibama, por meio da Portaria Nº 40/04-N, 
de 09 de março de 2004, tendo sido empossado no dia 17 de agosto do mesmo ano. 

O Conselho Consultivo constitui-se em um espaço de discussão e negociação 
dos problemas e demandas ambientais de uma UC, além de fornecer condições 
propícias para a participação da sociedade, podendo ser considerado é uma 
instância de assessoramento a chefia de uma Unidade. 

A composição do Conselho conta com 33 membros ficando assim composto: 

• um representante do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - Ibama /MMA; 

• um representante da Prefeitura Municipal de Capitólio/MG; 

• um representante da Prefeitura Municipal de Delfinópolis/MG;- um 
representante da Prefeitura Municipal de Sacramento/MG; 

• um representante da Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória/MG; 

• um representante da Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG; 

• um representante da Prefeitura Municipal de Vargem Bonita/MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de Capitólio /MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de 
Definópolis/MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de 
Sacramento/MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de São João 
Batista do Glória/MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de São Roque 
de Minas/MG; 

• um representante da Câmara de Vereadores do Município de Vargem 
Bonita/MG; 

• um representante do Instituto Estadual de Florestas- IEF/MG; 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

 

286

• um representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
Emater/MG; 

• um representante das instituições de pesquisa e educação do Estado de 
Minas Gerais; 

• um representante das Associações de Produtores Rurais dos Municípios 
de Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São 
Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante de Organização Não Governamental ambientalista dos 
Municípios de Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do 
Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante de Organização Não Governamental da área de 
pesquisa dos Municípios de Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São 
João Batista do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante das empresas de turismo dos Municípios de Capitólio, 
Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São Roque de 
Minas e Vargem Bonita; 

• um representante das Reservas Particulares do Patrimônio Natural- RPPN; 

• um representante dos proprietários de imóveis localizados no interior da 
unidade de conservação; 

• um representante das empresas de mineração dos Municípios de 
Sacramento, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São 
Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante das Cooperativas de Crédito Rural dos Municípios de 
Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São 
Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante das Cooperativas Agropecuárias dos Municípios de 
Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São 
Roque de Minas e Vargem Bonita; 

• um representante dos Sindicatos Rurais dos Municípios de Capitólio, 
Delfinópolis, Sacramento, São João Batista do Glória, São Roque de 
Minas e Vargem Bonita; 

• um representante do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; 

• um representante da Associação Comunitária de São José do Barreiro; 

• um representante da Associação de Moradores de São João Batista da 
Serra da Canastra; 

• um representante da Associação Comunitária de Espalhinhas; 

• representante das Associações Comunitárias Rurais de São João Batista do 
Glória; 

• representante da Polícia Militar do Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais; 

• representante de Organização Não Governamental da área de turismo 
dos Municípios de Capitólio, Delfinópolis, Sacramento, São João Batista 
do Glória, São Roque de Minas e Vargem Bonita. 

Conforme determina a Portaria de criação, chefe do PNSC representará o Ibama 
/MMA no Conselho e a este presidirá. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
3. Análise da Unidade de Conservação 

 

287 

QUADRO 19 – Funcionários do Ibama, Lotados no Parque Nacional da Serra da Canastra. 

Matrícula Nome Cargo Grau de Instrução Idade Tempo de Serviço Atividades 

0679580 Adinazil Rosa Melo Castro  Agente Defesa Florestal 2º Grau Completo – 
Técnico em 
Contabilidade 

51 21 Fiscalização, Educação 
Ambiental e Serviços 
Administrativos 

0679684 Ana Aparecida da Silva Alves Agente Defesa Florestal 2º Grau Completo - 
Magistério 

47 11 Fiscalização, Educação 
Ambiental 

0679786 Lourenço Lemos da Silva Agente Defesa Florestal 2º Grau Completo – 
Técnico Agrícola 

45 11 Fiscalização, Educação 
Ambiental 

0680317 Detruides José da Silva Agente de Portaria 7ª série do 1º Grau 51 28 Educação Ambiental 

0680606 Adaniel Donizete Matos Agente Administrativo 1º Grau Completo 46 28 Fiscalização e Serviços 
Gerais 

06787794 Delmo Holier Alves Motorista Oficial Primário 51 28 Fiscalização 

680624 Gaspar Vicente dos Reis Santos Agente Defesa Florestal 1º Grau Incompleto 49 28 Fiscalização 

0687724 Gaspar Gonçalves Brito Agente de Portaria 1º Grau Completo 53 28 Fiscalização 

0680827 José de Lima Moreira Agente Defesa Florestal 1º Grau Completo 47 28 Fiscalização 

0681403 Neiton Antônio de Faria Agente Defesa Florestal 2º Grau Completo – 
Técnico Agrícola 

45 23 Fiscalização, Educação 
Ambiental e Serviços 
Administrativos 

0681493 Wagner de Lima Moreira Agente Defesa Florestal 

Chefe Substituto Parna/Canastra 

2º Grau Completo – 
Técnico Agrícola 

50 23 Fiscalização, Educação 
Ambiental e Serviços 
Administrativos 
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Matrícula Nome Cargo Grau de Instrução Idade Tempo de Serviço Atividades 

0681847 Hélcio Pereira 042050 – Agente Defesa 
Florestal 

2º Grau Completo - 
Magistério 

43 23 Fiscalização, Educação 
Ambiental 

0681756 José Antônio de Faria 042050 – Agente Defesa 
Florestal 

Colegial Incompleto 44 23 Fiscalização, Educação 
Ambiental 

0686661 Marco Antônio Santana Técnico em Colonização 2º Grau Completo 46 19 Serviços de Portaria e 
Educação Ambiental 

0686664 Mozart Nicolau Silva Agente Administrativo 2º Grau Completo 50 11 Serviços de Portaria, 
Fiscalização, Educação 
Ambiental 

0686666 Orlando de Aguiar Técnico em Contabilidade 2º Grau Completo 48 11 Serviços de Portaria, Fiscali-
zação, Educação Ambiental 

1365186 Paola Vieira Ribeiro Vilas Boas Analista Ambiental Curso Superior 29 02 Licenciamento e Educação 
Ambiental  

0686682 Ruy Gonçalves Motorista 1º Grau Completo 65 11 Serviço de Portaria 

0686692 José Franco Basílio Engenheiro Agrônomo Curso Superior 44 11 Fiscalização e Serviços 
Administrativos 

0686700 Robson Luiz Ribeiro Técnico em Colonização 2º Grau Completo 43 11 Serviço de Portaria e 
Fiscalização 

0686702 Sebastião Vaz dos Reis Agente de Vigilância 1º Grau Completo 44 11 Serviço de Portaria e 
Fiscalização 

1433166 Vicente de Paula Leite Chefe do PNSC Curso Superior 47 02 Chefia da UC 

Fonte: Ibama, 2004. 
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3.9.3 INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

O Quadro 20 apresenta as infra-estruturas e equipamentos encontrados no 
Parque Nacional da Serra da Canastra, bem como suas respectivas localizações 
e estado de conservação. 

QUADRO 20 – Infra-Estruturas e Equipamentos do Parque Nacional da Serra da Canastra. 

Local Infra-estrutura/Equipamentos Estado de 
Conservação

Portaria São 
Roque de 
Minas  

Edificação em alvenaria, com varanda, composta por 
sanitário, duas salas, sendo uma delas utilizada para 
atendimento ao visitante (pagamento de taxa de 
visitação e orientação) e a outra como posto de 
fiscalização. Esta edificação foi recentemente reformada 
devido a ocorrência de um raio. 

Regular 

Jaguarê O local conta com quatro edificações: 

1- Edificação em alvenaria, onde funcionou escritório da 
Administração Parque e que funciona atualmente como 
arquivo morto, contando com três salas, um sanitário e 
uma varanda. O forro deste prédio é de madeira. O 
sistema de comunicação no local está desativado; 

2- Galpão utilizado como garagem, almoxarifado, 
sanitário e sala adaptada para alojamento, equipada com 
um beliche. 

3- Galpão utilizado como oficina mecânica, possui dois 
cômodos, funcionando como depósito de peças de 
reposição e guarda de materiais necessários ao combate 
de incêndios, rádio-comunicação, lavador equipado com 
bomba de alta pressão, compressor, borracharia, 
esmeril. 

4- Edificação em alvenaria utilizado como cantina, possui 
cozinha e varanda.  

Condições 
precárias de 
conservação 

Centro de 
Visitantes 

Edificação em alvenaria, possui sala de recepção, 
escritório, sala de exposição, auditório para 45 pessoas 
equipado com TV, vídeo, áudio, tela de projeção, 
laboratório, varanda, depósito, sanitários, cantina e 
enfermaria. 

Apresenta 
sérios 
problemas de 
infiltração 

Retiro de 
Pedras 

Edificação em pedras, possui sala, quarto, cozinha e 
banheiro. Não possui de energia elétrica. 

Necessitando 
de reforma 

O local conta com duas edificações: 

1- Edificação onde é realizado atendimento aos 
visitantes, em alvenaria, com sala, quarto, banheiro, 
cozinha e varanda; 

Necessitando 
de reformas 

Portaria São 
João Batista  

2- Residência de funcionário. Edificação em alvenaria 
com sala, cozinha, dois quartos, sanitário, área para 
serviços e varanda na frente e na lateral. 

Bom estado 
de 
conservação 
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Local Infra-estrutura/Equipamentos Estado de 

Conservação

Portaria 
Sacramento 

Edificação em alvenaria com varanda, sala, escritório, 
quarto, depósito, cozinha e sanitário; 

Sanitário com acesso externo para atender visitantes; 

Instalação de energia elétrica da Cemig com 02 padrões, 
sendo um para residência e outro para bomba d’água, 
localizada a 1200 m. 

Necessitando 
de reforma 

Portaria 
Casca d’Anta 

Edificação em alvenaria com varanda, duas salas para 
atendimento aos visitantes, sanitário e depósito dos 
equipamentos de telefonia (via rádio) da Telemar. 

Necessitando 
de reformas 

O local conta com três edificações: 

1- Alojamento – Edificação em alvenaria utilizada pelos 
plantonistas da portaria, possuindo sala, dois quartos, 
cozinha, banheiro e varanda; 

Necessitando 
de reformas 

2- Sub-centro - edificação em alvenaria, antiga sede de 
fazenda, a qual foi adequada para recepção de visitantes 
e exposição, possuindo uma ampla sala, salão, cozinha 
e porão devidamente restaurado; 

Bom estado 
de 
conservação 

Sub-centro de 
Visitantes 

3- Depósito - edificação em alvenaria servido para a 
guarda de materiais de expediente e ferramentas. 

Bom estado 
de 
conservação 

Área de 
camping 
Casca d’Anta 

Antiga área de camping equipada com prédio de 
alvenaria onde funcionam sanitários masculinos e 
femininos, dotados de seis chuveiros com água quente 
cada uma bateria com quatro lava-pratos. Na área 
existem também oito churrasqueiras. A atividade de 
camping foi recentemente desativada. 

Apresentando 
problemas de 
pichação e 
destelhamen-
to  

Área de 
Piquenique 
Casca d’Anta 

O local conta com 3 edificações: 
Área de piquenique com dois abrigos distintos 
(quiosques) cobertos por telhas cerâmicas, além bancos 
de madeira fixos; 
Sanitários – edificação em alvenaria, contando com 
facilidade masculino e feminino separadamente, porém 
com lavatório comum. 

Abrigos - bom 
estado de 
conservação. 

Sanitários - 
condições 
precárias. 

O local conta com duas edificações: 

1 - Sanitários - Edificação em alvenaria contando com 
chuveiros (com água fria), pias e varanda; 

Bom estado 
de 
conservação 

Cachoeira 
Casca d’Anta 
Parte Alta 

2 - Quiosque de madeira com cobertura de sapé e 
bancos fixos. 

Em condições 
precárias 

Fazenda dos 
Cândidos 

- Edificação em alvenaria onde funcionava antiga casa 
de fazenda, a qual foi restaurada e mobiliada, servindo, 
atualmente, como alojamento de pesquisadores e 
residência de um funcionário. Esta possui três quartos, 
sala, copa, cozinha, dois sanitários e dois porões. 

Bom estado 
de 
conservação 
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Local Infra-estrutura/Equipamentos Estado de 
Conservação

Sede no 
Município de 
São Roque 
de Minas 

 O local conta com três edificações: 

1- Residência funcional pela chefia da Unidade, - 
Edificação em alvenaria, utilizada como dois quartos, 
sala cozinha, sanitários e garagem. 

2- Garagem com depósito - Edificação em alvenaria 
utilizada como para materiais de uso diário, cantando 
com um sanitários; 

3- Sede Administrativa - Edificação em alvenaria com 
varanda, duas salas amplas e duas salas menores, um 
sanitário e uma cozinha pequena. 

As três 
edificações 
estão em bom 
estado de 
conservação 

Fonte: Ibama /SIUC, 2002. 

Além destes equipamentos o PNSC conta também com uma frota de veículos 
citados no Quadro 21. 

A frota é considerada suficiente, desde que sejam feitas as devidas 
manutenções e reparos necessários. 

QUADRO 21 – Automóveis Disponíveis no Parque Nacional da Serra da Canastra e o Estado 
de Conservação dos Mesmos. 

Automóvel Quantidade Estado de 
Conservação 

Caminhão Basculante L 1113 (ano 79) 01 Bom 

Camioneta D-20 cabine dupla (ano 94) 02 Bom 

Camioneta Saveiro (ano 95) 02 Bom 

Toyota Bandeirantes cabine dupla (ano 96) 02 Bom 

Jeep Toyota Bandeirantes (ano 92) 01 Bom 

Van MB –180 (ano 95) 01 Bom 

Trator MF – 290 (ano 79) 01 Não se encontra em 
condições de uso 

Trator de esteira D4-E (ano 84) 01 Necessitando 
reparos 

Moto Yamaha 180 (ano 92) 01 Bom 

Moto Yamaha 180 (ano 87) 01 Necessitando 
reparos 

Fonte: Ibama /SIUC, 2002 e Fliedler, 2002. 
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No que se refere aos equipamentos de segurança disponibilizados no Parque e 
seus estados de conservação estão apresentados no Quadro 22. 

QUADRO 22 – Equipamentos de Segurança do Parque. 

Equipamento Quantidade Estado de Conservação 

Carabina – Rossi Modelo 77 01 Bom 

Revólver – Taurus 38 cano médio 01 Bom 

Revólver – Taurus Calibre 38 06 Bom 

Revólver – Rossi Calibre 38 06 Bom 

Revólver – Taurus 32 cano médio 01 Bom 

Fonte: Ibama /SIUC, 2002. 

Quando da elaboração deste documento, um projeto de sinalização para o 
PNSC foi elaborado e implementado no Parque, porém esta sinalização é 
apenas indicativa. Este projeto contemplou ainda a elaboração de uma manual 
de Sinalização do Parque Nacional da Serra da Canastra. 

Quanto ao recolhimento dos resíduos sólidos, segundo informações obtidas nos 
levantamentos de campo, são recolhidos de todas as portarias quando ocorre a 
troca de plantão de fiscalização e depois é levado para São Roque de Minas e 
depositado no “lixão” municipal. Não há tratamento de resíduos ou reciclagem e 
a manutenção das lixeiras na área do Chapadão da Canastra é realizada pelo 
próprio Parque. 

No que se refere ao fornecimento de energia elétrica, as quatro portarias do 
PNSC recebem energia fornecida pela Cemig, sendo a voltagem local de 110V. 

3.9.4 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A estrutura organizacional do Parque e suas relações com as instâncias federal 
e estadual são apresentadas na Figura 37. 
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FIGURA 37 - Estrutura Organizacional do Parque e suas Relações com as Instâncias Federal 
e Estadual. 

 

Fonte: Oficina de Planejamento com os funcionários do PNSC, 2002. 

O número de pessoal envolvido nas atividades administrativas e de fiscalização 
é apresentado nos Quadros 23 e 24. 

QUADRO 23 – Pessoal Envolvido nas Atividades Administrativas do Parque. 

Atividade Número de Funcionários

Manutenção em geral 6 

Conservação 15 

Contabilidade 2 

Uso público 1 

Fonte: Oficina de Planejamento com os funcionários do PNSC, 2002 

Administração Central do
IBAMA

Gerência Executiva do
IBAMA em Minas Gerais

Chefia do PNSC

Administração Fiscalização Patrulhamento 
(Incêndios) 

Manutenção em 
Geral

Conservação 

Contabilidade 

Uso Público 

Interna Externa
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QUADRO 24 – Pessoal Envolvido nas Atividades de Fiscalização e Combate a Incêndios do 
Parque. 

Atividade Número de Funcionários 

Fiscalização 9 servidores do Ibama 

7 brigadistas – Consórcio Igarapava 

26 brigadistas Ibama /Previfogo 

Patrulhamento 

7 servidores do Ibama 

Fonte: Oficina de Planejamento com os funcionários do PNSC, 2002. 

3.9.5 RECURSOS FINANCEIROS 

Além dos recursos próprios do Ibama, o PNSC poderá contar com outras fontes 
para a implementação de suas atividades, tais como: 

• Mitigação de impactos da construção da UHE de Capim-Branco – 
Atividades previstas nesta medida estão sendo conduzidas pela Gerência 
Executiva do Ibama em Minas Gerais (Gerex – MG). As primeiras 
propostas estão sendo norteadas para atividades de proteção das 
nascentes do rio Araguari, por programas de extensão rural e prática de 
atividades agropecuárias no entorno do Parque, abrangendo área da 
Portaria São João Batista da Canastra e Portaria Sacramento. 

• Licenciamento corretivo das linhas de transmissão que cortam o PNSC. 
Esta atividade está sendo conduzida pela Coordenação-Geral de 
Unidades de Conservação (CGEUC). 

• Licenciamento corretivo do reflorestamento da Empresa RESA, no 
entorno do Parque, caso seja autorizado.  

3.9.6 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

A nível de cooperação institucional, foi levantada a existência do Projeto Anjos 
do São Francisco, desenvolvido em parceria com o Ibama e a Polícia Militar de 
Minas Gerais e que tem como objetivo a proteção da bacia do rio São Francisco. 

Outro projeto identificado foi o Projeto de Revitalização da Bacia do rio São 
Francisco. 

Com potencial para atuação em conjunto com o Parque, foram levantadas 
diversas organizações governamentais e não-governamentais apresentadas nos 
Quadros 25 e 26. 
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QUADRO 25 – Lista de Organizações Governamentais e Não-Governamentais, da Região 
onde o Parque está inserido, Contatadas Durante os Trabalhos para Elaboração do Presente 
PM. 

Município Nome da Organização 

São Roque de 
Minas 

Secretárias Municipal de Educação /Indústria, Comércio e Turismo / 
Agricultura  

- Escritório Local da Emater-MG 

- Escritório Local do IEF/MG 

- Escritório Seccional do IMA/MG 

- Cooperativa Agropecuária 

- Cooperativa de Crédito Rural 

- Associação Comercial e Industrial 

- Sindicato Rural 

Vargem Bonita - Escritório Local da Emater-MG  

- Agência de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Vargem 
Bonita  

- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 

- Cooperativa de Mulheres (em formação para a fabricação de doces, 
com apoio da Emater) 

Delfinópolis 

 

- Departamentos Municipais de Saúde e Bem Estar Social / Educação, 
Cultura, Meio Ambiente, Turismo e Esporte; o Chefe da Divisão de 
Meio Ambiente, Turismo e Esporte; 

- Escritório Local da Emater-MG; 

- Associação Comercial, Industrial e de Serviços. 

Sacramento 

 

- Secretárias Municipais de Agricultura, Abastecimento e Meio 
Ambiente / Planejamento; 

- Escritório Local da Emater-MG; 

- ONG O Rio Grande. 

Capitólio 

 

- Secretarias Municipais de Turismo e da Saúde 

- Escritório Local da Emater-MG 

- Conselho Municipal do Meio Ambiente (Codema) 

- Conselho de Desenvolvimento Comunitário (CODEC) 

- Associação de Defesa Ambiental de Capitólio (ADAC) 

- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais 
(Sebrae - MG) -  Programa de Emprego e Renda (Proder) 

São João 
Batista do Glória 

- Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio  

- Codema 

- Sebrae - MG - Proder 
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QUADRO 26 - Lista de Instituição e Empresas com Atuação na Região do PNSC. 

Nome da Instituição/Organização e Empresas  

- Furnas Centrais Elétricas S.A  

- Consórcio da Usina Hidrelétrica de Igarapava  

- Usina Hidrelétrica de Mascarenhas de Moraes 

- Empresa de Reflorestamento RESA 

3.10 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

Sendo o cerrado um dos ecossistemas brasileiros mais ameaçados, onde foram 
identificados 25 hotspots de biodiversidade (Myers et alii, 2000), o PNSC é 
identificado como sendo um dos importantes instrumentos de proteção deste 
ambiente natural significativo. 

Segundo o subprojeto “Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 
e Pantanal”, desenvolvido por meio da parceria entre a Fundação Pró-Natureza, 
a Conservation International do Brasil, Fundação Biodiversitas e a Universidade 
de Brasília, o PNSC foi declarado como uma área de importância biológica 
extremamente alta. Neste estudo foi recomendado, como uma das ações 
prioritárias, a efetivação da área completa do seu decreto de criação, 
ressaltando assim, a importância dessa unidade de conservação. 

O PNSC está situado em uma área de tensão ecológica entre o cerrado e a 
floresta Atlântica, fator que agrega mais um valor à UC, pois elementos comuns 
a esta floresta também seriamente ameaçada, são encontrados nas áreas mais 
úmidas e de solos mais férteis, fazendo com que o Parque contribua para a 
proteção de importantes espécies da fauna e flora. 

Além da proteção à flora e à fauna, o PNSC é um ambiente de elevada 
importância para a conservação dos recursos hídricos, de formação geológica e 
de uma paisagem única. Guarda elementos importantes de registros pré-
históricos e históricos, que merecem ser conservados para que as presentes e 
futuras gerações possam conhecê-los e valorizá-los. 

Com sua área de aproximadamente 200.000 ha, o Parque apresenta praticamente 
todas as fitofisionomias que englobam formações florestais, savânicas e campestres, 
o que é pouco comum em outras áreas protegidas do cerrado. 

Segundo Romero (2002) e Silva (2000), de acordo com as categorias adotadas 
para a elaboração da Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas de Extinção da 
Flora de Minas Gerais (Mendonça & Lins, 2000) e com a Lista Oficial de 
Espécies Ameaçadas de Extinção no Estado de Minas Gerais (Deliberação 
Copam 085/97; Biodiversitas e Fundação Zoo Botânica, 2000). 

Foram observadas no Parque, espécies da flora criticamente em perigo ou 
ameaçada de extinção, como a aroeira Myracrodruon urundeuva e a canela-
sassafrás Ocotea odorifera também referidas como ameaçadas em nível 
nacional (Portaria n°. 6 de 15/01/92; SBB, 1992). 

Na categoria em perigo podem ser enquadradas as seguintes espécies: Hololepis 
pedunculata, Inulopis camporum, Kaoanophyllum adamantium (Asreraceae), Lupinus 
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coriaceus (Leguminosae), Ocotea odorifera, Ocotea pulchella (Lauraceae), Camarea 
hirsuta (Malgighiaceae) e Vochysia pygmaea (Vochysiaceae). 

Como vulnerável podem ser enquadradas as seguintes espécies: Annona pygmaea, 
Guateria sellowiana (Annonaceae), Euterpe edulis (Arecaceae), Lychnophora 
ericoides*, Lychnophora reticulata, Mikania neurocaula, Mikania nitidula, Senecio 
pohlii, Chionalena franciscoana* (Asteraceae), Cambessedesia weddellii, Microlicia 
canastrensis, Microlicia flava*, Miconia angelana*, Svitramia sp. nov. 3*, Tibouchina 
sp. nov.* (Melastomataceae), Physocalyx major (Schrophulariaceae), Chamaecrista 
linearifolia e Chamaescrista casparifolia* (Leguminosae). 

Na categoria presumivelmente ameaçada foi observada no PNSC as seguintes 
espécies: Duguetia furfuracea (Annonaceae), Aspilia foliacea, Aspilia laevissima, 
Baccharis gracilis, Baccharis pentziaefolia, Calea clausseniana, Chresta scapigera, 
Chresta sphaerocephala, Dasyphyllum flagellare, Dasyphyllum sprengelianum, 
Elephantopus biflorus, Elephantopus micropappus, Eremanthus elaeagnus, 
Eremanthus erytropappus, Eremanthus glomerulatus, Mikania microcephala, Mikania 
nummularia, Mikania ramosissima, Mikania sessilifolia, Mikania smilacina, 
Pseudobrickelia brasiliensis, Stilpnopappus speciosus, Symphyopappus compressus, 
Trichogonia salviaefolia, Trixis glutinosa, Wunderlichia mirabilis (Asteraceae), 
Camarea ericoides (Malpighiaceae), Lavoisiera pulchella, Microlicia acuminata, 
Microlicia pseudoscoparia e Microlicia trembleyaeformis (Melastomataceae). 

Quanto às espécies endêmicas e novas espécies, de acordo com Romero & 
Nakajima (1999), no Chapadão da Canastra fora identificadas 45 espécies endêmicas 
em 17 áreas de endemismos nas diferentes fitofisionomias. Muitas das espécies 
identificadas apresentam distribuição restrita ao estado de Minas Gerais. 

Foram registradas espécies novas que pertencem a 11 famílias de plantas 
(Amaryllidaceae, Apiaceae, Aquifoliaceae, Aspclepiadaceae, Asteraceae, 
Leguminosae, Ericaceae, Gesneriaceae, Lamiaceae, Melastomataceae, 
Schrophulariaceae e Velloziaceae). 

É importante mencionar que o PNSC abriga espécies endêmicas da região oeste e 
sudoeste de Minas Gerais que não estão protegidas por nenhuma outra unidade de 
conservação, como Cambessedesia weddellii, Svitramia pulchra, Svitramia 
hatschbachii, Wedelia macedoi, Eremanthus seidellii e Chamaecrista planifolia, 
demonstrando sua grande importância na preservação da flora regional. 

Quanto à fauna de anfíbios anuros, segundo Feio (2002) algumas espécies com 
distribuição quase que restrita ao cerrado, como Bufo rufus, Epipedobates∗ 
flavopictus, Hyla biobeba, H. albopunctata, Hyla rubicundula, Leptodactylus 
furnarius, L. mystacinus e Pseudopaludicola saltica. Hyla jimi, foram 
diagnosticadas no Chapadão da Canastra. 

Ainda segundo Feio, um novo gênero de lagarto encontrado no PNSC, parecido 
com Colobodactylus, pertence à família Gymnophtalmidae, encontra-se em 
processo de descrição pelo Prof. Miguel T. Rodrigues, da USP, e um anfíbio do 
gênero Phyllomedusa, família Hylidae parece constituir-se em uma nova 
espécie, segundo estudos em desenvolvimento. 

Quanto aos endemismos, estudos registram para a região do PNSC as 
seguintes espécies como potencialmente endêmicas: Hyla ibitiguara; Scinax 
canastrensis; Odontophrynus. sp. (aff. moratoi). 

                                                 
∗ Espécies incluídas nesta cetegoria por apresentarem distribuição restrita ou populações pequenas e isoladas. 
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Já foram registradas no PNSC e área de entorno, 354 espécies de aves. Nos 
estudos realizados por Buzzetti, 2002, foi constatada a presença de 258 
espécies de aves, das quais 35 foram registradas por Siveira (1998, 1999), 
Forrester (1993) e Andrade (1999). 

No que se refere às espécies da avifauna ameaçadas de extinção, raras ou 
vulneráveis, o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) merece especial destaque por 
ser uma espécie rara, citada pelos especialistas como globalmente criticamente em 
perigo. 

O PNSC abriga, ainda, espécies não menos importantes para a conservação, 
que são apresentadas a seguir: 

Codorna mineira (Nothura minor), listada como ameaçada de extinção no estado 
de Minas Gerais por Machado et alii (1998) e globalmente ameaçada segundo 
todos os autores citados acima. 

Inhambú-carapé (Taoniscus nanus), espécies listada como ameaçada de 
extinção por todos os autores consultados, tanto no estado de MG, quanto 
globalemente. 

Ema (Rhea americana), listada como ameaçada de extinção no estado de Minas 
Gerais por Machado et alii (1998), no estado de São Paulo (Decreto Estadual 
42.838/1998) e no Paraná (Paraná, 1995). 

Águia cinzenta (Haryhaliaetus coronatus), espécie citada como ameaçada de 
extinção e com poucos registros no estado de Minas Gerais (Machado et alii, 1998) e 
também globalmente ameaçada segundo os demais autores consultados. 

Gavião-pato (Spizastur melanoleucus), citado como ameaçado de extinção no 
estado de MG (Machado et alii, 1998) e globalmente ameaçado (Bernardes et 
alii, 1998), com raros registros para o estado de Minas Gerais. 

Iacuguaçu (Penelope obscura), considerada ameaçada de extinçao em sua 
forma subespecífica (Bernardes et alii, 1990) e vulnerável no estado de Minas 
Gerais (Machado et alii, 1998). 

Papagaio-galego (Amazona xanthops), espécie ameaçada de extinção no estado 
de Minas Gerais. 

Curiango-do-banhado (Eleothreptus anomalus), considerado globalmente 
ameaçado de extinção por Collar et alii (1992) e Wege & Long, 1995. 

Pica-pau-chorão (Picoides mixtus), considerado provavelmente ameaçado por 
Stotz et alii (1996). 

Pica-pau-rei (Campephilus robustus), considerado ameaçado de extinçao por 
Bernardes et alii (1990) e Collar et alii (1992), e em Minas Gerais é enquadrado 
na categoria “em perigo”. 

Tapaculo-de-brasília (Scytalopus novacapitalis), globalmente ameaçada de 
extinção (Bernardes et alii, 1990) e considerada vulnerável no estado de MG. 

Andarilho (Geobates poecilopterus), considerado vulnerável no estado de Minas 
Gerais, com apenas quatro pontos de ocorrência no Estado (Machado et alii, 1998). 

Papa-moscas-do-campo (Culicivora caudacuta), ameaçado de extinção 
(Bernardes et alii, 1990), vulnerável no estado de MG. 
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Galito (Alectrurus tricolor), observado em vários pontos no Chapadão da 
Canastra e serra das Sete Voltas, em áreas de campo limpo que não sofreram 
ação do fogo. Em Minas Gerais é considerado ameaçado de extinção, na 
categoria vulnerável (Machado et alii, 1998). 

Pavó (Pyroderus scutatus), ameaçado de extinção no estado de Minas Gerais na 
categoria vulnerável (Machado et alii, 1998). 

Araponga (Procniass nudicollis), incluída na categoria vulnerável em Minas 
Gerais (Machado et alii, 1998). 

Caminheiro-grande (Anthus nattereri), tido como globalmente ameaçado de extinção 
por todos os autores consultados, e vulnerável no estado de Minas Gerais. 

Capecetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea), espécie globalmente ameaçada 
(Collar et alii, 1992; 1994; Wege & Long, 1995; Bernardes et alii, 1990) e 
considerada ameaçada de extinção no estado de Minas Gerais. 

Canário-da-terra (Sicalis flaveola), bicudo (Oryzoborus maximiliani) e curió 
(Oryzoborus angelensis), três espécies consideradas vulneráveis em MG, enquanto o 
bicudo e o curió, citados em bibliografia, são considerados como criticamente em 
perigo e em perigo, respectivamente, de acordo com Machado et alii (1998). 

Cabloclinho-de-sobre-ferrugem (Sporophila hypochroma), ave migratória, tida 
como provavelmente ameaçada (Collar, et alii, 1992). 

Cabloclinho-de-barriga-preta (Sporophila melanogaster), ave migratória, 
considerada vulnerável em Minas Gerais. 

Tico-tico-do-campo (Coryphaspiza melanotis), espécie considerada 
provavelmente ameaçada. 

Para a mastofauna, nota-se a significativa diversidade de mamíferos no Parque, 
ao ser registrada a ocorrência de 38 espécies terrestres (considerando aqui 
animais de peso corpóreo equivalente ou superior a 2 kg), quando comparado 
com o número de espécies (em equivalente biomassa) para todo o cerrado – 46 
táxons (Redford & Fonseca, 1986), retratando a importância do PNSC como 
local de alimentação, refúgio e reprodução. 

A fauna de carnívoros apresentada para o Parque e região detém 15 das 21 
espécies que ocorrem em todo o cerrado (Redford & Fonseca, 1986). 

Quanto às espécies raras, em declínio, vulneráveis ou ameaçadas de extinção, 
merecem destaque: 

Tatu-do-rabo-mole-grande (Cabassous tatouay, considerado pela IUCN (1996) 
como quase ameaçado, é considerado como vulnerável pelo Copam (Portaria 
041/1995). Carter & Encarnação (1983). 

Tatu-do-rabo-mole (Cabassous unicinctus, considerado pela Copam (Portaria 
041/1995) como vulnerável. 

Tatu-canastra (Priodontes maximus, considerado em perigo pela IUCN (1996), 
como ameaçado de extinção pelo Ibama (1989) e criticamente em perigo pela 
Copam (Portaria 041/1995). 

Tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla, considerado vulnerável pela 
IUCN (1996), como ameaçado de extinção pelo Ibama (1989) e em perigo pela 
Copam (Portaria o41/1995). Tem suas populações em declínio. 
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Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), considerado em perigo pela Copam 
(Portaria 041/19950 e com populações em declínio conforma Machado et alii (1998). 

Bugio (Alouatta guariba clamitans), apontado como ameaçado por Bernardes et 
alii (1990), Machado et alii (1998), Ibama (1989) e vulnerável por Hilton – Taylor 
(2000), IUCN (1996). 

Macaco-sauá (Callicebus personatus), considerado vulnerável pela IUCN (1996) 
e pela Copam (Portaria 041/1995), e ameaçada de extinção pelo Ibama (1989). 

Lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), considerado como quase ameaçada pela 
IUCN (1996), como ameaçada de extinção pelo Ibama (1989) e vulnerável pela 
Copam (Portaria 041/1995). 

Raposa-do-campo (Pseudalopex vetulus), considerada como insuficientemente 
conhecida pela IUCN (1996) e vulnerável pela Copam (Portaria 041/1995). 

Jaguiatirica (Leopardus pardalis), considerada como ameaçada de extinção pelo 
Ibama (1989) e criticamente em perigo pela Copam (Portaria 041/1995). 

Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), considerada quase ameaçada pela 
IUCN (1996), como ameaçada de extinção pelo Ibama (1989) e em perigo pela 
Copam (Portaria 041/1995). 

Gato-maracajá (Leopardus wiedii), considerada em baixo risco pela IUCN 
(1996), como ameaçada de extinção pelo Ibama (1989) e em perigo pela Copam 
(Portaria 041/1995). 

Gato-palheiro (Oncifelis colocolo), considerada insuficientemente conhecida pela 
IUCN (1996) e vulnerável por Fonseca et alii (1994). 

Onça-parda (Puma concolor), considerada como ameaçada de extinção pelo 
Ibama (1989) e criticamente em perigo pela Copam (Portaria 041/1995). 

Lontra (Lontra longicaudis), considerada como ameaçada de extinção pelo 
Ibama (1989) e vulnerável pela Copam (Portaria 041/1995). 

Caitetu (Tayassu tajacu), considerada em perigo pela Copam (Portaria 
041/1995). 

Queixada (Tayassu pecari), considerada em perigo pela Copam (Portaria 
041/1995). 

Veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus), considerada em baixo risco pela 
IUCN (1996), como ameaçada de extinção pelo Ibama (1989) e criticamente em 
perigo pela Copam (Portaria 041/1995). 

A geomorfologia do PNSC, pelas suas serras e chapadas, lhe confere, talvez, 
um dos seus maiores atributos para a conservação. Está relacionado aos seus 
aspectos hidrogeológicos estabelecendo uma importante zona de recarga, 
formada pelas chapadas do Diamante, da Zagaia e da Babilônia e das serras da 
Sete Voltas, Cemitério, Preta, Furna, Bateinha, Santa Maria, Canteiros, Ciganos, 
Prata, Baú e Capão Alto. 

Áreas de recarga são os pontos de afloramento por onde o aqüífero se 
realimenta com as águas da chuva e a profundidade dos lençóis freáticos 
diminui. Por isso são os pontos frágeis do aqüífero. 

Parte da água que escoa pelos rios resulta diretamente da ação das chuvas, por 
efeito do escoamento sobre os solos, criando pequenas correntes de água que 
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vão se juntando para formar os córregos e os rios. Outra parte resulta apenas 
indiretamente da ação das chuvas. Trata-se da água da chuva que infiltra no 
solo e vai percolando, em movimento vertical pelo meio poroso, até atingir o 
aqüífero subterrâneo. Dentro desse contexto, é importante observar a 
necessidade de estabelecer restrições a certas atividades, que eventualmente 
causariam impactos ambientais nas áreas de recarga, como a descaracterização 
da cobertura vegetal, o uso de agrotóxicos nos procedimentos agriculturais, a 
compactação do solo e a deposição de resíduos sólidos, entre outras. 

Esta zona de recarga, associada à presença da cobertura do solo e articulada 
com o sistema de circulação dos fluxos subterrâneos, conferem ao PNSC um 
número incalculável de nascentes, propiciando uma complexa e importante rede 
de drenagem formada por seis bacias: rio Grande, ribeirão Santo Antônio (ao 
sul), ribeirão Grande, rio São Francisco, rio Araguari, rio Santo Antônio (ao 
norte), que contribuem para o abastecimento de água de várias cidades, 
geração de energia e diversos outros processos econômicos. 

A zona de descarga regional pode ser atribuída à calha de drenagem do rio 
Grande e à represa da UHE Mascarenhas de Morais, pois devem receber a 
maior contribuição dos aportes de fluxos de base provenientes das diversas 
zonas elevadas do PNSC, uma vez posicionadas nas cotas mais baixas do 
relevo regional. 

Especial destaque é dado à área das nascentes do rio São Francisco, que 
sempre exerce grande fascínio, inicialmente pelo mistério de suas origens e, ao 
longo do tempo, por estarem associadas à sobrevivência de uma grande via de 
comunicação e de abastecimento de água para muitos estados brasileiros, tendo 
sido denominado como o Rio da Integração Nacional. 

A existência de sítios arqueológicos na UC, indicando uma remota presença do 
homem na região, documentada por pinturas rupestres, material lítico e 
cerâmico, ainda não conhecidos pelas instituições do setor de arqueologia e 
patrimônio histórico, agrega valores histórico-culturais à UC. 

Ainda no que se refere ao patrimônio cultural material, o PNSC abriga diversos 
sítios, como a fazenda Zagaia, a fazenda dos Cândidos, Garagem de Pedras, a 
área das nascentes do Rio São Francisco, o retiro de Pedras, o curral de Pedra 
e os locais de fabricação do queijo canastra. Estes monumentos retratam um 
importante momento da nossa história social, econômica e política. 

Quanto aos recursos paisagísticos, a diversidade de ambientes, associada aos 
aspectos geomorfológicos, onde as serras, chapadas e vales e os cursos de 
água formam inúmeras quedas de água, compondo um cenário de rara beleza, 
atraindo assim a atenção de todos. Os recursos faunísticos do Parque 
contribuem para a grandiosidade do ambiente, enriquecendo a experiência dos 
visitantes nos mais variados ambientes naturais. 

Todos estes fatores fazem do PNSC um importante destino para os mais 
variados segmentos da sociedade, nacional e internacional, interessados em 
desfrutar de ambientes naturais de grande relevância, associados a importantes 
expressões da cultura, material e imaterial, da região. 

Contudo, apesar de sua significância, o PNSC é uma unidade de conservação 
fragilizada, necessitando de uma maior atenção político-administrativa, 
principalmente no Chapadão da Babilônia, regularização fundiária e indenização 
e reassentamento das famílias residentes, e de trabalhos voltados para a 
educação ambiental e integração com as comunidades da região do entorno. 
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4. PLANEJAMENTO 

4.1 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

O presente encarte, referente ao planejamento do PNSC e sua ZA, aborda o histórico 
dos planejamentos anteriores, seguido de análise estratégica do Parque, seus 
objetivos específicos para o manejo, zoneamento e o planejamento propriamente dito, 
estabelecido em ações a serem desenvolvidas em áreas estratégicas e as ações 
gerais a serem desenvolvidas para o Parque e sua zona de amortecimento como um 
todo. 

4.2 HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 

Até o presente momento, o PNSC conta com dois instrumentos de planejamento: 
o Plano de Manejo elaborado em 1981 e o Plano de Ação Emergencial, 
elaborado em 1993. 

4.2.1 PLANO DE MANEJO 

O primeiro plano de manejo do PNSC foi elaborado 1981, por meio de uma parceria 
entre o IBDF e a Fundação Brasileira para Conservação da Natureza (FBCN), tendo 
contemplado apenas a área do Chapadão da Canastra, com 71.525 ha. 

Para uma melhor análise deste instrumento de planejamento, faz-se necessário 
observar as diretrizes de planejamento para as UC adotadas a época, o 
momento político e econômico por que passava o País, bem como o 
direcionamento de recursos financeiros destinados para a realização de 
pesquisas e manejo das Unidades. 

No âmbito da elaboração desta revisão do PM, os pesquisadores envolvidos 
nesta etapa, realizaram uma avaliação do Plano de 1981.  

No Quadro 27 destaca-se o número de atividades previstas, agrupadas por 
programas de manejo e a situação de implementação das mesmas, segundo 
consta no PAE, realizado em 1993. 

Abstendo-se do grau de complexidade e importância de cada atividade prevista, 
as diferentes intervenções técnicas, administrativas, financeiras e políticas 
sofridas para o cumprimento das propostas estabelecidas no PM (1981), 
considerando ainda que no período de 1981 a 1993 a estrutura de governo para 
a área ambiental sofreu mudanças significativas, que refletiu na gestão técnico-
administrativa do Parque, podemos concluir que para estes doze anos o grau de 
implementação de atividades é considerado baixo.  

Porém se for observado que o maior número de atividades previstas (57) está 
concentrado no programa de operacionalização (subprogramas de proteção, 
manutenção e administração), onde 53% destas foram integralmente realizadas e 
21% parcialmente realizadas, e que a conjuntura administrativa e política do momento 
exigia ações voltadas ao domínio e gestão da área, concluímos que o PM foi bem 
executado e que a equipe técnica envolvida com a sua implementação manteve o 
foco nas questões prioritárias para a proteção da Unidade. 

Em termos estratégicos, é possível perceber que os principais entraves deste 
Plano estão relacionadas aos seguintes fatores: 

• Número reduzido de pessoal qualificado para as diversas necessidades.  

• Descumprimento de diretrizes técnico-administrativas para a UC. 
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• Descontinuidade dos procedimentos técnico-administrativos e 
financeiros. 

• Morosidade nos procedimentos administrativos, em todos os níveis (local, 
estadual e central). 

• Envolvimento dos funcionários e Programas de capacitação para a 
gestão da UC pouco expressivos. 

• Pouca expressividade de programas de comunicação institucional 
voltado às comunidades do entorno. 

• Adoção de procedimentos informais em detrimento da formalização.  
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QUADRO 27 – Atividades Previstas no Plano de Manejo de 1981 e Situação de Implementação das Mesmas, Avaliadas pelo Plano de Ação Emergencial, em 1993. 

Número de 
Atividades 
Previstas 

 
Atividades Parcialmente Realizadas 

 
Atividades Realizadas 

 
Atividades Não Realizadas 

Programas e 
Subprograma de 

Manejo 
 Nº % Nº % Nº % 

Programa de Manejo 
do Meio Ambiente 

23 6 26 5 22 12 52 

Investigação 11 5 45 1 10 5 45 
Manejo dos Recursos 5 1 20 3 60 1 20 
Monitoramento 7 0 0 1 14 6 86 
Programa de Uso 
Público 

40 12 30 15 38 13 32 

Recreação 21 5 24 8 38 8 38 
Interpretação 6 3 50 1 17 2 33 
Educação 5 2 40 3 60 0 0 
Turismo 3 1 33 2 67 0 0 
Relações Públicas 5 1 20 1 20 3 60 
Programa de 
Operacionalização 

57 12 21 30 53 15 26 

Proteção 22 4 18 13 59 5 23 
Manutenção 15 4 27 9 60 2 13 
Administração 20 4 20 8 40 8 40 
Total das Atividades 120 30 25 50 42 40 33 

Nº - Número de atividades; % - percentual de atividades, com valores aproximados. 

Fonte: Plano de Ação Emergencial do Parque Nacional da Serra da Canastra (Ibama, 1993). 
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4.2.2 PLANO DE AÇÃO EMERGENCIAL 

O PAE foi uma estratégia de planejamento concebida para servir de alternativa 
para manejo de algumas UC, especialmente daquelas que à época não 
contassem com qualquer instrumento de planejamento de suas diretrizes de uso 
ou daquelas cujos PM estivessem desatualizados. 

Para a elaboração deste instrumento, contou-se com levantamentos 
simplificados e foi estabelecido que o mesmo teria um horizonte de 
planejamento de dois anos.  

No bojo da concepção metodológica, trazia a participação de vários segmentos 
da sociedade, organizada como elemento inovador no processo de 
planejamento das unidades de conservação. 

A época, algumas UC foram contempladas no âmbito do Programa Nacional do 
Meio Ambiente (PNMA) e dispunham de um montante razoável de recursos 
financeiros para serem investidos nas mesmas. Nos acordos internacionais 
firmados para este Programa, de modo geral, os recursos só poderiam ser 
investidos em planejamento, infra-estrutura, equipamentos e atividades de 
educação e comunicação. O governo brasileiro continuaria responsável pelo 
custeio e pessoal. 

Os principais enfoques adotados pelos PAE foram as atividades de proteção da 
Unidade, uso público, educação ambiental e comunicação com o entorno. 

Como já mencionado, em 1993, foi elaborado o Plano de Ação Emergencial do 
Parque Nacional da Serra da Canastra, o qual estabelecia um conjunto de ações 
direcionadas para o equacionamento e proposta de solução dos problemas 
entendidos como prioritários para a manutenção da integridade do Parque. Este 
instrumento de planejamento também contempla somente a área do Chapadão 
da Canastra, com extensão de 71.525 ha. 

No Anexo 32 são apresentadas a ficha de avaliação da implementação do PAE 
e a atual situação das mesmas. 

A análise da implementação das atividades previstas foi realizada pela chefia do 
Parque em conjunto com o seu corpo técnico. No Quadro 28 é apresentado o 
número de atividades previstas, agrupadas por programas de manejo e a 
situação de implementação das mesmas. 

Com base no Quadro 28, pode-se concluir que apenas 27% das atividades 
previstas foram realizadas, sendo que o maior número de atividades está 
concentrada no subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. Número 
reduzido do quadro técnico, dificuldades para o cumprimento dos procedimentos 
administrativos estabelecidos por lei e a falta de treinamento, podem ser 
apontados como os principais entraves para a implementação desse instrumento 
de planejamento. 

De maneira geral, observa-se que os impedimentos para a implementação do 
plano de manejo, bem como, do plano de ação emergencial, tem as mesmas 
origens, ou seja, problemas de cunho gerencial e administrativo. 
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QUADRO 28 – Atividades Previstas no Plano de Ação Emergencial (1993) e a Situação de Implementação das Mesmas. 

Número de Atividades 
Previstas 

Atividades Parcialme
Realizadas 

 
Atividades Realizadas 

 
Atividades Não Realizadas 

 
Subprograma de Manejo 

 Nº % Nº % Nº % 
Infra-estrutura e 
Equipamentos 

56 13 23 29 52 14 25 

Administração 21 12 57 1 5 8 38 
Proteção 13 9 69 3 23 1 8 
Pesquisa 12 7 58 1 8 4 34 
Monitoramento 8 3 38 1 12 4 50 
Uso Público e Educação 
Ambiental 

12 4 33 0 0 8 67 

Área de Entorno 11 4 36 2 18 5 46 
Relações Institucionais 5 2 40 1 20 2 40 
Relações Públicas 5 3 60 1 20 1 20 
Regularização Fundiária 1 0 0 0 0 1 100 
TOTAL  144 57 40 39 27 48 33 
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Com base nas informações apresentadas no Quadro acima, observa-se uma 
grande concentração de atividades voltadas a infra-estrutura e aquisição de 
equipamentos. Esta situação reflete a realidade política do momento, quando o 
Parque dispunha basicamente de recursos provenientes do PNMA, o qual tinha 
como principal objetivo estruturar algumas unidades de conservação. 

Na vigência do PAE, os recursos financeiros provenientes do governo federal 
para custeio e manutenção foram reduzido, não houve aumento do quadro 
funcional da Unidade. 

Outro complicador para que o desempenho na implementação do PAE fosse 
melhor, foi a promulgação da Lei nº 8.666, de junho de 1993, a qual estabeleceu 
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito 
dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, onde 
várias exigências legais estabelecidas não podiam ser cumpridas devido as 
características da região onde a UC insere-se. 

Todos estes fatores foram grandes empecilho para um melhor resultado da 
implementação daquele Plano. 

4.2.3 REVISÃO DO PLANO DE MANEJO 

Este Plano foi elaborado em parceria entre Ibama e o Instituto Terra Brasilis, 
com recursos provenientes da compensação ambiental da UHE Igarapava. 

Na elaboração da Revisão do Plano de Manejo do PNSC seguiu Roteiro 
Metodológico do Ibama (1996) e a apresentação e conteúdo foram adaptados ao 
Roteiro Metodológico de Planejamento – Parque Nacional, Reserva Biológica, 
Estação Ecológica (Ibama, 2002), uma vez que os trabalhos foram realizados no 
período de transição entre tais documentos. 

Os estudos que fundamentam esta revisão foram realizados para a área 
delimitada pelo Decreto Federal nº 70.355, de 3 de abril de 1972, que trata da 
criação do PNSC, com área aproximada de 200.000 ha e ainda a faixa de 
entorno com 10 km de largura em redor dos limites da Unidade estabelecida 
pela Resolução nº 13 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama). 

Dentro dos procedimentos estabelecidos para a elaboração deste Plano foram 
realizados os seguintes estudos e atividades: 
a) Avaliação Ecológica Rápida (AER) 

A AER foi desenvolvida conforme a metodologia adaptada por Sobrevilla & Bath 
(1992) para o Programa de Ciências para a América Latina e atualizada Sayre et 
alli (2000), para a The Nature Conservancy.  

Através desta metodologia foram realizados estudos das seguintes áreas: 
vegetação florestal, vegetação campestre, comunidade bentônica e qualidade da 
água, ictiofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna. 
b) Geomorfologia e Solos 

O diagnóstico do relevo e dos solos foi feito dentro de uma abordagem analítica, 
a qual buscou interrelacionar formas e materiais, visando uma compreensão 
geral dos processos atuantes na área objeto de análise. 

O estudo buscou a elaboração de uma análise predominantemente qualitativa, 
que considera as feições morfológicas e os materiais como diagnosticadores da 
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dinâmica atual do embasamento físico da paisagem, incluindo as interferências 
provocadas pelos diversos usos antrópicos.  
c) Caracterização dos Sistemas Aqüíferos Superficial e Subterrâneo 

O diagnóstico ambiental dos recursos hídricos inseridos no domínio das bacias 
hidrográficas abrangidas pelos limites do PNSC e seu entorno, foi calcado em 
informações básicas sobre os principais atributos hidrogeológicos/hidrológicos 
inerentes em termos de suas características qualitativas e quantitativas.  

Quanto a qualidade da água, os parâmetros amostrados foram: alumínio total, 
bicarbonatos, cálcio total, carbonatos, cloretos, condutividade elétrica, cor, DBO, 
DQO, dureza total, fenóis, ferro total, fluoretos, fosfato total, magnésio total, 
manganês total, nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, óleos 
e graxas, oxigênio dissolvido, pH, potássio, sódio total, sólidos dissolvidos, 
sulfatos, temperatura da água, temperatura do ar, turbidez, coliformes fecais, 
coliformes totais, estreptococos fecais, carbamatos, organoclorados totais, 
organofosforados totais. 
d) Levantamento Histórico 

Este estudo foi desenvolvido em três etapas levantamento bibliográfico e 
arquivístico; levantamento de campo e entrevistas.  

O estudo histórico e documental buscou englobar toda a região enquanto a 
pesquisa de campo, pela restrição de tempo, equipe e recursos financeiros 
concentrou-se na área hoje efetivamente delimitada e administrada pelo Ibama, 
ou seja, o Chapadão da Canastra. Foram levantados dados referentes ao 
patrimônio material e imaterial da região, tais como edificações antigas, festas 
religiosas, sabores e fazeres, tradições, etc. 
e)   Avaliação Socioeconômica 

Este estudo objetivou o estabelecimento de uma caracterização da área do 
entorno do Parque 

No desenvolvimento dos trabalhos foram realizadas pesquisas e compilação de 
dados secundários nos seis municípios que compõem o Parque. Foi realizado, 
ainda, levantamento de informações primárias, no entorno do Chapadão da 
Canastra com aplicação de questionários aos proprietários/posseiros, líderes e 
várias instituições governamentais e não governamentais da região.  
f)   Impactos Ambientais das Áreas de Mineração de Quartzito 

Foi realizada uma análise das áreas de mineração de quartzito localizadas na 
porção sudeste da área decretada do Parque, nos municípios de Capitólio e São 
João Batista do Glória objetivando melhor conhecer a atividade minerária 
existente na região do Parque.  

g)   Prevenção e Combate a Incêndios  

Para o conhecimento da problemática da ocorrência de incêndios no interior do 
Parque e na região do entorno, foi realizado um estudo específico, buscando 
identificar possíveis causas e meios de mitigar a ação do fogo na UC e entorno. 
Também foram apontadas medidas preventivas, a fim de minimizar o número de 
ocorrências e área de abrangência de incêndios. 

h)   Uso Público  

Tendo em vista a importância da atividade de visitação para um melhor 
conhecimento dos recursos naturais e culturais protegidos pelo Parque e a 
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necessidade do estabelecimento de atividades econômicas sustentáveis na 
região do entorno, foi realizado um estudo específico sobre este tema. Este 
trabalho levantou as principais atividades de turismo em curso na região e 
buscou organizar, orientar e propor atividades de turismo na área consolidada do 
Parque. 
i)   Seminário com Pesquisadores 

A partir de base técnica-conceitual, foi realizado um seminário com todos os 
pesquisadores envolvidos nos trabalhos temáticos da revisão do plano de 
manejo, bem como com os técnicos do Ibama. Deste seminário resultaram 
propostas de objetivos de manejo, zoneamento e ações de manejo a serem 
implementadas. 
j)   Seminário com os Funcionários do Parque 

Tendo por princípio que os funcionários do Parque são detentores de 
importantes conhecimentos sobre os recursos da UC e forma de maneja-los, foi 
realizado um seminário com a participação de representantes de todos os 
setores envolvidos com a gestão da Unidade. Todos os funcionários foram 
convidados, porém poucos puderam comparecer por não poder deixar suas 
funções . 
k)   Oficina de Planejamento 

Foi realizada uma oficina de planejamento participativo, envolvendo diversos 
atores ligados direta ou indiretamente ao Parque. Na ocasião foram identificados 
vários procedimento de manejo com vistas a proteção e preservação dos 
patrimônios naturais e culturais do PNSC. 
l)   Reunião com as Comunidades do Entorno e Prefeitos 

Objetivando dar conhecimento sobre o plano de manejo, sua abordagem 
temática, bem como, a área do PNSC, foi realizada na sede de todos os 
municípios, reuniões aberta ao público. Na mesma ocasião, também foi 
realizada reuniões com os prefeitos e seus assessores diretos e vereadores, 
para colher informações para o estabelecimento da Zona de Amortecimento. 
Esta atividade foi realizada exclusivamente pelo Ibama. 

4.3 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO PARQUE A PARTIR DA OFICINA DE 
PLANEJAMENTO 

Este item visa analisar a situação geral do PNSC, no que se refere aos fatores 
internos e externos, que a impulsionam ou que dificultam a consecução dos 
objetivos para os quais foi criado. 

O Quadro 29 consiste em uma sistematização dos fatores identificados na 
Oficina de Planejamento. Estes fatores consistem em hipóteses de danos e 
ganhos, orientado a reflexão e planejamento de premissas defensivas ou de 
recuperação e de premissas ofensivas ou de avanço, como estratégias para o 
manejo do Parque. 
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QUADRO 29 – Sistematização dos Fatores Identificados na Oficina de Planejamento, como Estratégias para o Manejo do PNSC. 

 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 
 

Forças 
Restritivas 
 

Pontos Fracos 
01- Regularização fundiária do Parque ainda não foi 
concluída e as pendências em alguns processos, 
acarretam grandes conflitos com os proprietários. 
02- Deficiência na prevenção e combate a incêndios, 
tornando o parque e as propriedades mais vulneráveis. 
03- Exploração mineral dentro do Parque e ZA operando 
de forma irregular e ilegal. 
04- Visitação ocorrendo de forma desordenada, sem 
orientação adequada, sem monitoramento e controle 
acarretando degradação do parque. 
05- Inexistência de um programa de educação ambiental 
integrado com as instituições de ensino, visando dar 
conhecimento a população da importância do Parque. 
06- Destruição dos recursos naturais do parque seja da 
vegetação, do solo, da fauna causando perda da 
biodiversidade, assoreamento dos corpos d’água, erosão 
do solo, dentre outros. 
07- Fiscalização da área do Parque é precária, 
principalmente na área não indenizada, sendo observado a 
deficiência na infra-estrutura de apoio a atividade. 
08- Existência de uma estrada que corta o parque, que 
causa grandes problemas ambientais e torna o parque 
vulnerável. 
09- Desunião entre o Ibama e os Municípios do Entorno. 
10- Presença de lixo no Parque. 
11- Não demarcação dos limites do Parque no Chapadão 
da Babilônia e cerca deslocada do limite real no Chapadão 
da Canastra. 

Ameaças 
 
01 – Degradação ambiental evidenciada pela: 
supressão de mata ciliar, coleta de plantas, 
assoreamento dos córregos, incêndio, poluição por 
agrotóxico, degradação da paisagem, dentre outros. 
02 – Precariedade do tratamento e /ou disposição 
final de resíduos sólidos e efluentes. 
03 – Estrada do contorno teve sua construção 
interrompida, além das estradas serem construídas 
sem planejamento prévio e mantida de forma 
precária. 
04 – Pouca ação de educação ambiental por parte 
do poder público, como conseqüência população 
local e pouco informada /educada. 
05 – Não utilização pelos agricultores das técnicas 
de queima controlada ou outra técnica de manejo de 
cultura de forma a evitar incêndio dentro do Parque. 
06 – Inexistência de Plano Diretor para os Municípios 
do entorno. 
07 – Revolta dos antigos proprietários em 
decorrência da questão fundiária. 
08 – Burocracia nos órgãos públicos e a dificuldade 
de estabelecimento de objetivos e linguagem comum 
entre estes. 
09 – Exploração mineral sem controle. 
10 – Não demarcação das áreas de preservação 
permanente e reserva legal nas propriedades do 
entorno. 
 

Defensivas ou de Recuperação 
 
01 – Regularização fundiária e demarcação 
efetivada, 
02 – Ampliação da Proteção dos recursos 
naturais e culturais do Parque e ZA, 
principalmente no que se refere a prevenção e 
combate a incêndios. 
03 – Controle do uso e ocupação da ZA, 
principalmente no que se refere a exploração da 
fauna e da flora, recursos minerais, degradação 
dos rios. 
04 – A Visitação Pública ocorrendo no Parque, 
de forma descentralizada e integrada com o 
entorno. 
05 – Implementação de um programa de 
educação ambiental articulado com as 
comunidades e instituições da região do Parque. 
06 – Estrada existente no entorno em condições 
de trafegabilidade durante todo o ano, 
viabilizando o fechamento da estrada de dentro 
do parque. 
07 – Gestão do Parque desenvolvida de forma a 
promover a integração com as prefeituras e 
demais órgãos públicos. 
08- Parque gerenciado de forma a não permitir o 
abandono do lixo no local. 
09 – Apoio a implantação de atividades . 
10 – Gestão junto às prefeituras para que estas 
procedam o tratamento e destinação final dos 
resíduos e esgoto. 
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 Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 
 

Forças 
Impulsoras 
 

Pontos Fortes 
 
01- Protege importantes micro-bacias hidrográficas, áreas 
de mananciais e de recarga de aqüíferos, além de proteger 
as nascentes do rio São Francisco. 
02- Proporciona o desenvolvimento econômico e social da 
região por meio do turismo, contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável da região e a melhoria da 
qualidade de vida. 
03- Proteção da diversidade biológica, dos processos 
ecológicos e da paisagem. 
04- O Parque é um dos elementos que dá identidade a 
região, favorecendo sua divulgação, bem como dos 
produtos ali produzidos. 
05- É uma área que propicia o desenvolvimento de 
pesquisas científicas. 
06- Existência de inúmeros atrativos turísticos de 
importância nacional e internacional, propiciando o turismo 
e o lazer. 
07- Propicia o debate das questões ambientais e o 
desenvolvimento da Ed. ambiental. 
08- Localização geográfica importante. 
09- Traz para o município profissionais de várias áreas de 
atuação. 
10- Possibilita garantir o futuro de nossos filhos com 
qualidade de vida, em ambiente saudável. 
 
 

Oportunidades 
 
01 – Existência de ONG´s voltadas à preservação e 
educação ambiental e ao ecoturismo. 
02- Existência de usina de reciclagem de lixo em 
São Roque de Minas. 
03- Existência de associações de guias/condutores e 
de linha de financiamento para o turismo. 
04- Interesse geral pelo rio São Francisco. 
05- Existência de fontes de financiamento para 
trabalhos de extensão/educação rural no entorno da 
UC. 
06- Existência de processos de planejamento 
participativo na região. 
07- Divulgação da Canastra na Internet e existência 
de veículos de comunicação na região. 
08- Interesse na troca/armazenamento de carbono. 
09- Visitas eco-pedagógicas por alunos e 
pesquisadores. 
10- Artesanato produzido na região.   

Ofensivas ou de Avanço 
 
01 – A manutenção do bom estado de conservação 
das bacias hidrográficas, áreas de mananciais e 
recargas de aqüíferos. 
02 – A implantação das infra-estruturas e regras de 
forma a atrair maior número de visitantes na região 
do Parque, apoiando o desenvolvimento 
sustentável e consolidando a imagem da região. 
03 – Melhorar a proteção da biodiversidade do 
Parque e ZA. 
04 – Manejo do Parque favorece o 
desenvolvimento da pesquisa científica, da 
educação ambiental, do ecoturismo e a integração 
com a comunidade do entorno, de forma 
participativa e democrática. 
05 – Apoio a consolidação das ONG´s. 
06 – Apoio ao desenvolvimento de atividades 
sustentáveis na ZA, principalmente no que tange 
ao turismo e ao seqüestro de carbono. 
07- Potencializar da aplicação dos recursos 
financeiros disponíveis, democratizando seu 
acesso. 
08- Potencializar a divulgação do Parque e 
Municípios do entorno. 
09- Ampliação da participação da sociedade no 
planejamento da região, impulsionando a 
elaboração do Plano Diretor dos Municípios.  
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4.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE MANEJO DO PNSC 

Considerando os objetivos nacionais de conservação, cabe ao PNSC atingir os 
seguintes objetivos específicos: 

• Proteger, em estado natural, zonas de recarga e cabeceiras de 
drenagem inseridas nos chapadões da Canastra e da Babilônia. 

• Proteger nascentes das bacias dos rios São Francisco, Araguari, Santo 
Antônio (Norte e Sul), Bateias, Grande e ribeirão Grande. 

• Proteger as drenagens de cabeceiras dos rios Grande, Araguari e São 
Francisco e comunidades aquáticas e limícolas associadas (macrófitas, 
planctônicas, bentônicas, ictiofauna, herpetofauna, avifauna e 
mastofauna) dessas bacias. 

• Proteger área de tamanho significativo, que apresenta praticamente 
todas as fitofisionomias do cerrado com formações florestais, savânicas e 
campestres, o que é pouco comum em outras áreas protegidas deste 
bioma e ainda proteger área de tensão ecológica entre o cerrado e a 
floresta Atlântica. 

• Proteger espécies endêmicas de plantas, com ocorrência pontual, tais 
como Svitramia sp. Nov. (ainda não descrita). 

• Proteger ambientes peculiares existentes no Parque, tais como o cerrado 
rupestre, a “Lagoa Seca” e demais ambientes lênticos naturais. 

• Proteger a população de pato-mergulhão Mergus octosetaceus, bem 
como seus locais de forrageamento e nidificação. 

• Proteger espécies de aves de campos limpos secos e campos limpos 
úmidos, ameaçadas de extinção como: codorna-mineira (Nothura minor), 
inhambú-carapé (Taoniscus nanus), curiango-do-banhado (Eleothreptus 
anomalus) e andarilho (Geobates poecilopterus). 

• Proteger os locais de descanso e forrageamento de aves migratórias, 
principalmente do gênero Sporaphila. 

• Proteger espécies potencialmente endêmicas de anfíbios e répteis como 
as pererecas Hyla ibitiguara, Scinax canastrensis e Odontophrynus aff 
moratoi, e outras bioindicadoras de qualidade ambiental como a perereca 
Hyalinobatrachium sp. 

• Proteger populações de mamíferos ameaçados: tatu-canastra 
(Priodontes maximus), macaco-sauá (Callicebus personatus), gato-
palheiro (Oncifelis colocolo), lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), 
raposa-do-campo (Pseudalopex vetulus), lontra (Lontra longicaudis), o 
veado-campeiro (Ozotoceros bezoarticus). 

• Proteger o quadro natural e a beleza cênica estabelecidos através da 
geodiversidade e formações vegetais envolvendo as escarpas rochosas 
e os vales intermontanos. 

• Proteger, valorizar e difundir o patrimônio histórico edificado, incluindo as 
Fazendas Zagaia, Almeida (Casa do Saberes e Fazeres) e dos 
Cândidos, o Curral de Pedras, o Retiro de Pedras e a Garagem de 
Pedras. 
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• Proteger, valorizar e difundir o patrimônio arqueológico pré-histórico, 
Letreiros e Samambaia, existentes no Parque, e outros que venham a ser 
encontrados. 

• Proteger espécies endêmicas de plantas das famílias Amaryllidaceae, 
Apiaceae, Aquifoliaceae, Asclepiadaceae, Asteraceae, Ericaceae, 
Gisneria, bem como os ambientes onde estas ocorrem. 

• Contribuir para a valorização e difusão do patrimônio imaterial e da cultura 
regional, incluindo lugares simbólicos (nascente do São Francisco e Casca 
d’Anta), as festas de São João, em São João Batista da Serra da Canastra, 
Caminhada dos Santos Reis, Festa de São Roque, Festa do Queijo Canastra 
e saberes e fazeres (tear artesanal, monjolo, produção de farinhas e doces e 
a tradicional fabricação do queijo canastra). 

• Promover a conscientização ambiental abordando os recursos naturais e 
processos ecológicos existentes no Parque como veículo de 
aproximação das comunidades com o Parque. 

• Consolidar o Parque e a região onde este está inserido como um destino 
para a prática de ecoturismo. 

• Servir de instrumento para a proteção ambiental e de desenvolvimento 
social e econômico para a região onde o Parque está inserido. 

• Contribuir com desenvolvimento regional, apoiando o desenvolvimento de 
atividades sustentáveis como o turismo rural, o ecoturismo, a 
agropecuária em base conservacionista, dentre outras. 

• Contribuir para a difusão de técnicas alternativas ao uso do fogo como 
procedimento de manejo agropecuário. 

• Ordenar o uso da ZA de forma a propiciar a proteção de ambientes 
especiais tais como a “Lagoa do Pinheiral”, o sistema cárstico da “Gruta 
do Tesouro”, a “Mata da Peroba” e os sítios de reprodução para peixes 
migratórios das bacias dos rios São Francisco e Grande. 

• Promover a conectividade entre os fragmentos de vegetação nativa na 
região, em especial entre a Babilônia e Gurita. 

• Possibilitar o fluxo gênico das espécies silvestres que ocorrem na região. 

• Propiciar o conhecimento, através de pesquisa científicas, dos atributos 
naturais inseridos nos limites do Parque. 

4.5 ZONEAMENTO 

De acordo com o Art 2º do SNUC, entende-se por zoneamento a “definição de 
setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e 
normas específicos, 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”. 

Com base nos estudos realizados e utilizando-se de critérios baseados na 
representatividade de espécies, diversidade, vulnerabilidade, presença de sítios 
arqueológicos e outros valores culturais,as vocações para o uso, presença de 
infra-estrutura e usos conflitantes, foi definido o zoneamento para o PNSC,  
apresentado na Figura 38 (na próxima página). 
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FIGURA 38 – Mapa de Zoneamento do PNSC. 

Fonte:Ibama e Terra Brasilis, 2004. 
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Zona Intangível 

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. Funciona como matriz de repovoamento de 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. O objetivo básico do manejo é a preservação, 
garantindo a evolução natural. 

Objetivos Gerais 

Essa Zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos 
genéticos e ao monitoramento ambiental. O seu objetivo básico de manejo é a 
preservação, garantindo a evolução natural. 

Segundo os estudos realizados, a região do parque que abriga ambientes 
naturais de elevada integridade e rica biodiversidade, indicando seu alto grau de 
prioridade para a conservação. 

Objetivos Específicos  

• Proteger setores do PNSC onde podem ser encontrados ambientes 
naturais de elevada integridade como os campos rupestres, campos 
limpos, campos cerrados e a evidência mais interior (no sentido do centro 
da chapada) do cerrado rupestre; 

• Proteção de ambientes de ocorrência de pato-mergulhão Mergus 
octosetaceus, ema Rhea americana, galito Alectrurus tricolor, tico-ticodo-
campo Coryphospiza melanotis, bandoleta Cyspnagra hirundinacea, pica-
pau-chorão Picoides mixtus, chifre-de-ouro Heliactin cornuta, tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, 
onça-parda Puma concolor, lontra Lontra longicaudis, caititu Tayassu 
tajacu, veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, veado-mateiro Mazama 
americana. 

• Proteger área de ocorrência do campo rupestre associado ao campo limpo 
possuindo estrato arbóreo-arbustivo mais desenvolvido e denso. 

• Proteger formações ciliares, relacionadas a um pequeno córrego 
intermitente cuja vegetação ribeirinha é composta, predominantemente, 
por campo. 

• Proteger a paisagem dominante formada por campo rupestre, com 
ocorrência de pequenas manchas de cerrado restrito, em relevo suave 
ondulado, com latossolo profundo, de textura argilosa. 

• Proteger área de campo rupestre onde é grande a presença de canelas-
de-ema Vellozia sp., formando uma extensa área onde esta espécie é 
dominante. No conjunto da paisagem observa-se a presença de mosaicos 
de comunidades distintas, onde além da densa população de Vellozia, 
estão presentes agrupamentos de arnicas Lychnophora sp., de unha-de-
vaca Bauhinia sp., extensas áreas de campo graminoso,  
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• Assegurar a proteção de ambientes com maior diversidade vegetal, em 
geral, com afloramento rochoso, onde se destaca a presença de alguns 
cactos cf. Pilocereus sp., os quais, dentro da área do Parque, apenas 
foram observados neste local. 

• Proteger formação florestal, onde a altura média do dossel da mata está 
por volta de 10-12m e em alguns locais é grande a presença de cipós, os 
quais, por vezes, ocupam até os estratos inferiores.  

Normas  

• Não será permitida a visitação a qualquer título. 

• As atividades humanas serão limitadas à pesquisa, ao monitoramento, à 
fiscalização e ao manejo integrado do fogo, exercidas somente em casos 
especiais. 

• A pesquisa ocorrerá exclusivamente com fins científicos, desde que não 
possa ser realizada em outras zonas. 

• A fiscalização será eventual, em casos de necessidade de proteção da 
zona, contra caçadores, fogo e outras formas de degradação ambiental. 

• As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 
recursos naturais. 

• Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 

• Não serão permitidos deslocamentos em veículos motorizados. 

Descrição dos Limites 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=294.019 e N=7.767.865; daí segue por linhas retas, fazendo limite com 
a zona de Uso Extensivo I, percorrendo os pontos de c.p.a. E=294.694 e 
N=7.767.775; E=297.675 e N=7.766.376; E=299.886 e N=7.765.166; E=301.089 
e N=7.764.765; E=302.580 e N=7.764.084; E=303.712 e N=7.763.627; 
E=306.680 e N=7.762.146; E=307.702 e N=7.761.511; E=309.134 e 
N=7.760.967; E=309.593 e N=7.760.872; E=310.195 e N=7.760.624; E=312.299 
e N=7.760.066; E=314.465 e N=7.759.229; E=315.394 e N=7.758.969; até 
atingir o ponto de c.p.a. E=315.465 e N=7.758.925, localizado no limite com a 
zona Primitiva XVIII; daí segue por linhas retas passando pelos pontos de c.p.a. 
E=316.739 e N=7.762.331; e E=297.778 e N=7.770.234, localizado no limite com 
a zona Primitiva XIII; daí segue por linhas retas, fazendo limite com a zona 
Primitiva XIII, passando pelos pontos de c.p.a. E=297.494 e N=7.770.258; e 
E=296.906 e N=7.770.501, fazendo limite com a zona de Uso Extensivo I; daí 
segue no sentido sudoeste, limitando-se com a zona de Uso Extensivo I, 
passando pelos pontos de c.p.a. E=296.899 e N=7.770.414; E=296.855 e 
N=7.770.354; E=296.830 e N=7.770.282; E=296.740 e N=7.770.198; E=296.658 
e N=7.770.168; E=296.498 e N=7.770.136; E=296.148 e N=7.770.060; 
E=296.045 e N=7.769.962; E=295.899 e N=7.769.798; E=295.808 e 
N=7.769.654; E=295.647 e N=7.769.614; E=295.236 e N=7.769.738; E=295.334 
e N=7.769.555; E=295.266 e N=7.769.457; E=295.265 e N=7.769.367; 
E=295.006 e N=7.769.119; E=294.993 e N=7.769.003; E=294.977 e 
N=7.76.8907; E=294.924 e N=7.768.853; E=294.799 e N=7.768.816; E=294.690 
e N=7.768.819; E=294.569 e N=7.768.699; E=294.422 e N=7.768.569; 
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E=294.308 e N=7.768.316; E=294.218 e N=7.768.033; até atingir o ponto de 
c.p.a. E=294.019 e N=7.767.865, ponto inicial dessa descrição. 
 

Zona Primitiva 

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. O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente 
natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e 
conscientização ambiental permitindo-se formas primitivas de recreação. 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral do manejo á a preservação do ambiente natural e ao mesmo 
tempo facilitar as atividades de pesquisa científica, conscientização ambiental e 
formas primitivas de recreação. 

Objetivos Específicos  

• Proteger área significativa dominado por ambientes campestres 

• Proteger amostras significativas campo rupestre; mata ciliar; campos 
graminosos; campos limpos; campos sujos, capões de mato; cursos d'água 
com e sem cobertura vegetal. 

• Assegurar a proteção de lagoa intermitente. 

• Proteger ambiente natural em muito bom estado de conservação, 
praticamente sem indícios de ação antrópica, exceto ocorrência de 
incêndios. 

• Assegurar a integridade da Zona Intangível. 

• Permitir pesquisas científicas e o monitoramento ambiental, ambos de 
baixo impacto, e servir como banco genético da fauna e da flora. 

• Proteger espécies endêmicas, principalmente na área de ocorrência de 
campo rupestre desta área. 

• Proteger diversas nascentes. 

• Assegurar a proteção de ambientes de forrageamento e reprodução de 
várias espécies da fauna. 

• Proporcionar atividades de uso público o mais rústico possível em contato 
do visitante com os recursos naturais. 

• Assegurar a proteção de mancha florestal, nas áreas onde o solo encontra-
se melhor estruturado e com maior disponibilidade de umidade. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                    

318 
                                                                                                                4. Planejamento 

 

Normas  

• As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a 
visitação e a fiscalização. 

• Nesta zona a visitação será restritiva. 

• A interpretação dos atributos desta zona se dará somente através de 
folhetos e/ou recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de 
Visitantes. 

• As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 
recursos naturais. 

• Os visitantes pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão advertidos 
para não deixarem lixo nessas áreas. 

• Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura. 

• É proibido o tráfego de veículos nesta zona, exceto em ocasiões especiais, 
em casos de necessidade de proteção da Unidade. 

• A fiscalização será constante, nesta zona. 

Descrição dos Limites 

Área I 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=316.554 e N=7.761.260, localizado no limite com as zonas de Uso 
Especial IX e X; daí segue por linha reta, no sentido nordeste, fazendo limite com 
a zona de Uso Especial IX, até alcançar o ponto de c.p.a. E=316.930 e 
N=7.762.272; daí continua fazendo limite com a zona de Uso Especial IX, no 
sentido noroeste até atingir o ponto de c.p.a E=297.912 e N=7.770.407; daí 
segue confrontando com a zona de Uso Especial IX até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=298.352 e N=7.771.311; daí contorna a zona Histórico Cultural I, e 
segue fazendo limite com a zona de Uso Extensivo II até atingir o ponto de c.p.a. 
E=300.003 e N=7.772.173; daí segue fazendo limite com a zona de Uso 
Intensivo VIII até alcançar o ponto de c.p.a. E=300.094 e N=7.772.183; daí 
segue fazendo limite com a zona de Uso Extensivo VI até atingir o ponto de 
c.p.a. E=303.571e N=7.771.560; daí segue fazendo limite com a zona de Uso 
Conflitante I até alcançar o ponto de c.p.a. E=325.872 e N=7.767.678; daí segue 
pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. 
E=330.073 e N=7.762.774; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VIII, 
contorna o limite da zona Histórico Cultural III, continua pelo limite da zona de 
Uso Extensivo VIII, contorna o limite da zona de Uso Extensivo XII até o ponto 
de c.p.a. E=328.132 e N=7.760.621, localizado no limite com a zona de Uso 
Especial X; daí segue pelo limite da zona de Uso Especial X até alcançar o ponto 
inicial dessa descrição. 

Área II 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a) E=328.395 e N=7.760.489, localizado entre as zonas de Uso Extensivo IX 
e XII; daí segue, no sentido nordeste, fazendo limite com a zona de Uso 
Extensivo XII, até atingir o ponto de c.p.a. E=328579 e N=7.760590; daí segue 
fazendo limite com a zona de Uso Extensivo VIII, contorna o limite da zona 
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Histórico Cultural III, limita-se novamente com a zona de Uso Extensivo VIII até 
alcançar o ponto de c.p.a. E=330.184 e N=7.762.728, localizado no limite com a 
zona de Uso Extensivo VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI, no 
sentido sudeste, até encontrar o limite da zona de Uso Especial VI no ponto de 
c.p.a. E=337.666 e N=7.759.145; daí segue pelo limite da zona de Uso Especial 
VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=336.239 e N=7.759.165, contorna o limite da 
zona de Uso Especial XI e segue até atingir o ponto de c.p.a. E=336.315 e 
N=7.759.012, localizado novamente na zona de Uso Especial VI; daí segue pelo 
o limite da zona de Uso Especial VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=337.759 e 
N=7.759.011; daí segue confrontando com a zona de Uso Extensivo VI até 
encontrar o limite da zona de Uso Intensivo III, no ponto de c.p.a. E=340.957 e 
N=7.754.860, localizado na área da cachoeira Casca D’Anta, contorna a zona de 
Uso Intensivo III até alcançar o ponto de c.p.a. E=340.747 e N=7.754.830, 
limitando-se com a zona de Uso Extensivo IX; daí segue pelo limite da zona de 
Uso Extensivo IX até atingir o ponto inicial dessa descrição. 

Área III 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=326.093 e N=7.767.605, localizado entre os limites das zonas de Uso 
Extensivo VI e de Uso Conflitante I; daí segue, por linha reta, pelo limite da zona 
de Uso Conflitante I, atravessa a zona de Uso Extensivo XIII; e continua pelo 
limite da zona de Uso Conflitante I, até alcançar o ponto de c.p.a. E=335.904 e 
N=7.764.370; daí segue pelo limite da zona de Uso Especial IV até atingir o 
ponto de c.p.a. E=338.335 e N=7.760.897; daí segue pelo limite da zona de Uso 
Extensivo VI até alcançar o ponto inicial dessa descrição. 

Área IV 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=343.506 e N=7.761.824, localizado no limite da zona de Uso 
Conflitante I; daí segue pelo limite da zona de Uso Conflitante I até alcançar o 
ponto de c.p.a. E=350.108 e N=7.759.913; daí segue pelo limite da zona de Uso 
Extensivo VI até atingir o ponto de c.p.a. E=351.129 e N=7.758.953, localizado 
entre as zonas de Uso Extensivo VI e VII; daí segue pelo limite da zona de Uso 
Extensivo VII até alcançar o ponto de c.p.a. E=341.732 e N=7.753.022; daí 
segue pelo limite do Parque até atingir a c.p.a. E=341.646 e N=7.752.854, no 
limite da zona de Uso Extensivo VII; daí continua pelo limite da zona de Uso 
Extensivo VII até alcançar o ponto de c.p.a. E=341.424 e N=7.752.904, 
localizado no limite da zona de Ocupação Temporária; daí segue fazendo limite 
com a zona de Ocupação Temporária até atingir o ponto de c.p.a. E=341.161 e 
N=7.753.493, no limite da zona de Uso Intensivo IV; daí contorna os limites das 
zonas de Uso Intensivo IV e III até encontrar o limite da zona de Uso Extensivo 
VI, no ponto de c.p.a. E=341.162 e N=7.754.761, localizado no limite da zona de 
Uso Extensivo VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até 
alcançar o ponto de c.p.a. E=337.729 e N=7.759.328; daí continua pelo limite da 
zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto inicial dessa descrição. 

Área V  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=336.098 e N=7.764.303, no limite da zona de Uso Conflitante I; daí 
segue por linha reta, fazendo limite com a zona de Uso Conflitante I, até 
encontrar a zona de Uso Extensivo VI, no ponto de c.p.a. E=343.313 e 
N=7.761.887; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até encontrar o 
limite com a zona de Uso Especial IV, no ponto de c.p.a. E=338.535 e 
N=7.760.933; daí segue pelo limite da zona de Uso Especial IV até alcançar o 
ponto inicial dessa descrição. 
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Área VI  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=343.655 e N=7.761.945, localizado no limite com a zona de Uso 
Extensivo VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até alcançar o 
ponto de c.p.a. E=349.854 e N=7.760.112, localizado no limite com a zona de 
Uso Conflitante I; daí segue pelo limite da zona de Uso Conflitante I até alcançar 
o ponto inicial dessa descrição. Fica excluída dessa área a zona Histórico 
Cultural IV. 

Área VII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=350.406 e N=7.759.888; daí segue por linha reta, pelo limite da zona 
de Uso Conflitante I, até atingir o ponto de c.p.a. E=352.764 e N=7.759.690, 
localizado no limite com a zona de Uso Extensivo IV; daí segue pelo limite da 
zona de Uso Extensivo IV até alcançar o ponto de c.p.a. E=352.830 e 
N=7.759.291; daí contorna a zona de Uso Conflitante II, até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=352.810 e N=7.759.147, localizado entre os limites das zonas de Uso 
Conflitante II e de Uso Extensivo V; daí contorna a zona de Uso Extensivo V até 
alcançar o ponto de c.p.a. E=352.581 e N=7.759.066, localizado entre os limites 
das zonas de Uso Extensivo V e VI; daí segue pelo limite da zona de Uso 
Extensivo VI até alcançar o ponto inicial dessa descrição. Ficam excluídas dessa 
área as zonas de Uso Especial III e de Uso Intensivo I. 

Área VIII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=351.482 e N=7.759.058, localizado no limite das zonas de Uso 
Extensivo VI e VII; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até atingir 
o ponto de c.p.a. E=351.679 e N=7.759.357; daí contorna o limite da zona de 
Uso Intensivo I até alcançar o ponto de c.p.a. E=351.825 e N=7.759.287; daí 
continua pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até chegar ao ponto de c.p.a. 
E=352.422 e N=7.758.941; daí continua pelo limite da zona de Uso Extensivo VII 
até alcançar o ponto inicial dessa descrição. 

Área IX  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=352.793 e N=7.759.859, localizado entre as zonas de Uso Conflitante I 
e de Uso Extensivo IV; daí segue por linha reta, pelo limite da zona de Uso 
Conflitante I, até alcançar o ponto de c.p.a. E=350.244 e N=7.760.080; daí segue 
pelo limite da zona de Uso Extensivo VI, contorna a zona Histórico Cultural V e 
continua pela zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. 
E=345.892 e N=7.763.751; daí contorna as zonas de Uso Especial I e II, 
atingindo o ponto de c.p.a. E=345.694 e N=7.763.779; daí segue pelo limite da 
zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=343.459 e 
N=7.762.011; daí segue por linha reta, pelo limite da zona de Uso Conflitante I, 
até atingir o ponto de c.p.a. E=336.139 e N=7.764.455; daí segue contornando 
os limites das zonas de Uso Especial IV, de Uso Intensivo VII, e de Uso Especial 
V, até atingir o ponto de c.p.a. E=335.946 e N=7.764.519, localizado no limite da 
zona de Uso Conflitante I; daí segue por linha reta, pelo limite da zona de Uso 
Conflitante I, atravessa a zona de Uso Extensivo XIII e continua seguindo por 
linha reta pela zona de Uso Conflitante I, até alcançar o ponto de c.p.a. 
E=325.985 e N=7.767.816, localizado no limite da zona de Uso Extensivo VI; daí 
segue pelo limite das zonas de Uso Extensivo VI e X, e contorna a zona de Uso 
Extensivo XI até chegar ao ponto de c.p.a. E=326.546 e N=7.770.475; daí segue 
pelo limite da zona de Uso Intensivo II até alcançar o ponto de c.p.a. E=326.637 
e N=7.770.574, localizado entre os limites das zonas de Uso Intensivo II e de 
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Uso Extensivo IV; daí segue pela zona de Uso Extensivo IV até alcançar o ponto 
inicial dessa descrição. 

Área X  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=318.767 e N=7.771.941, localizado entre os limites da zona de Uso 
Especial VIII e zona de Uso Extensivo VI; daí segue pelo limite da zona de Uso 
Especial VIII até atingir o ponto de c.p.a. E=321.475 e N=7.773.023, localizado 
no limite do Parque; daí segue pelo limite do Parque até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=326.083 e N=7.771.049; daí segue por linha reta pelo limite da zona de 
Ocupação Temporária até alcançar o ponto de c.p.a. E=326.197 e N=7.770.934, 
localizado no limite da zona de Uso Intensivo II; daí segue pelo limite da zona de 
Uso Intensivo II até atingir o ponto de c.p.a. E= 326.137 e N= 7.770.840, 
localizado no limite da zona de Uso Extensivo X; daí segue pelo limite da zona 
de Uso Extensivo X até atingir o ponto de c.p.a. E=325.194 e N=7.768.678, 
localizado entre as zonas de Uso Extensivo X e VI; daí segue pelo limite da zona 
de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto inicial dessa descrição. 

Área XI 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=320.198 e N=7.773.589, localizado no limite do Parque; daí segue por 
linha reta, pelo limite do Parque, até atingir o ponto de c.p.a. E=321.293 e 
N=7.773.103, localizado entre o limite do Parque e a zona de Uso Especial VIII; 
daí segue pelo limite da zona de Uso Especial VIII até alcançar o ponto inicial 
dessa descrição. 

Área XII 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=300.193 e N=7.772.579, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
III; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo III até atingir o ponto de c.p.a. 
E=317.665 e N=7.774.714, localizado no limite do Parque; daí segue por linha 
reta, pelo limite do Parque, até alcançar o ponto de c.p.a. E=319.927 e 
N=7.773.710, localizado no limite da zona de Uso Especial VIII; daí segue pelo 
limite da zona de Uso Especial VIII até encontrar o ponto de c.p.a. E=318.468 e 
N=7.771.934, localizado no limite da zona de Uso Extensivo VI; daí segue pelo 
limite da zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=303.532 e 
N=7.771.735, localizado no limite da zona de Uso Conflitante I; daí segue por 
linha reta, pelo limite da zona de Uso Conflitante I, até atingir o ponto inicial 
dessa descrição. Ficam excluídas dessa zona as zonas de Uso Especial VII e 
Histórico Cultural II. 

Área XIII 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=297.778 e N=7.770.234, localizado no limite da zona Intangível; daí 
segue pelo limite da zona Intangível até alcançar o ponto de c.p.a. E=296.906 e 
N=7.770.501, localizado no limite da zona de Uso Extensivo I; daí segue pelo 
limite da zona de Uso Extensivo I até atingir o ponto de c.p.a. E=299.880 e 
N=7.772.302, localizado no limite da zona de Uso Intensivo VIII; daí segue pelo 
limite da zona de Uso Intensivo VIII até alcançar o ponto de c.p.a. E=299.910 e 
N=7.772.226, localizado no limite da zona de Uso Extensivo II; daí segue pelo 
limite da zona de Uso Extensivo II, contorna a zona Histórico-Cultural I, até 
atingir o ponto de c.p.a. E=297.850 e N=7.770.391, localizado no limite da zona 
de Uso Especial IX; daí segue pelos limite das zonas de Uso Especial IX e 
Primitiva XVIII até alcançar o ponto inicial dessa descrição. 

Área XIV 
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A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=300.147 e N=7.772.421, localizado no limite da zona de Uso 
Conflitante I; daí segue por linha reta, pelo limite da zona de Uso Conflitante I, 
até alcançar o ponto de c.p.a. E=303.151 e N=7.771.666, localizado no limite da 
zona de Uso Extensivo VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até 
alcançar o ponto de c.p.a. E=300.174 e N=7.772.322, localizado no limite da 
zona de Uso Intensivo VIII; daí segue pelo limite da zona de Uso Intensivo VIII 
até atingir o ponto inicial dessa descrição.  

Área XV  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=304.132 e N=7.771.577, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até atingir o ponto de 
c.p.a. E=308.438 e N=7.770.683, localizado no limite da zona de Uso Conflitante 
I; daí segue pelo limite da zona de Uso Conflitante I até alcançar o ponto inicial 
dessa descrição.  

Área XVI  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=309.946 e N=7.770.795, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até atingir o ponto de 
c.p.a. E=321.416 e N=7.769.321, localizado no limite da zona de Uso Conflitante 
I; daí segue pelo limite da zona de Uso Conflitante I até alcançar o ponto inicial 
dessa descrição. 

Área XVII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=322.174 e N=7.769.071, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
VI; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=325.728 e N=7.767.900; daí segue por linha reta ,pelo limite da zona de 
Uso Conflitante I, até atingir o ponto inicial dessa descrição.  

Área XVIII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=315.428 e N=7.758.833, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
I; daí segue por linha reta, pelo limite da zona de Uso Extensivo I, até atingir o 
ponto de c.p.a. E=315.465 e N=7.758.925; daí segue por linha reta, fazendo 
limite com a zona Intangível, até alcançar o ponto de c.p.a. E=316.739 e 
N=7.762.331; daí segue, no sentido noroeste, confrontando com a zona 
Intangível até atingir o ponto de c.p.a. E=297.778 e N=7.770.234, localizado no 
limite da zona Primitiva XIII; daí segue pelo limite da zona Primitiva XIII até 
alcançar o ponto de c.p.a. E=297.816 e N=7.770.326, localizado no limite da 
zona de Uso Especial IX; daí segue pelo limite da zona de Uso Especial IX até 
atingir o ponto de c.p.a. E=315.523 e N=7.758.771, localizado no limite da zona 
de Ocupação Temporária; daí segue pelo limite da zona de Ocupação 
Temporária até atingir o ponto inicial dessa descrição. 
 

Zona de Uso Extensivo 

Definição 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 
algumas alterações humanas. Caracteriza-se como uma transição entre a Zona 
Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção de 
um ambiente natural com mínimo impacto humano, apesar de oferecer acesso 
aos públicos com facilidade, para fins educativos e recreativos. 
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Objetivos Gerais 

O seu objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo 
impacto humano, apesar de oferecer acesso e facilidade públicos para fins 
educativos e recreativos.  

Objetivos Específicos  

• Permitir o deslocamento de visitantes no interior da Unidade. 

• Propiciar atividades de uso público (conscientização ambiental, 
interpretação e recreação) em baixa intensidade, tanto em número de 
pessoas, quanto na presença de infra-estrutura e outras facilidades. 

• Possibilitar o emprego de técnicas de prevenção a incêndios e servindo 
de barreira para a penetração do fogo para o interior do Parque.  

Normas  

• As atividades permitidas serão a pesquisa, o monitoramento ambiental, a 
visitação e a fiscalização. 

• Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos 
recursos naturais e a recreação, sempre em harmonia com a paisagem. 

• Poderão ser instalados sanitários nas áreas vocacionais mais distantes 
do Centro de Visitantes. 

• As atividades de interpretação e recreação terão em conta facilitar a 
compreensão e a apreciação dos recursos naturais das áreas pelos 
visitantes. 

• Esta Zona será constantemente fiscalizada. 

• O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo 
de 40 km). 

• É expressamente proibido o uso de buzinas nesta zona. 

Descrição dos Limites 

Área I  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=315.428 e N=7.758.833, segue por linhas retas, com largura de 100 
metros, acompanhando a cerca do Parque, fazendo limite com a zona de 
Ocupação Temporária, passando pelos pontos de c.p.a. E=315.367 e 
N=7.758.873; E=314.433 e N=7.759.134; E=312.263 e N=7.759.973; E=310.164 
e N=7.760.528; E=309.561 e N=7.760.777; E=309.106 e N=7.760.870; 
E=307.658 e N=7.761.421; E=306.625 e N=7.762.062; E=303.667 e 
N=7.763.538; E=302.540 e N=7.763.992; E=301.051 e N=7.764.672; E=299.845 
e N=7.765.074; E=294.680 e N=7.767.676; E=293.886 e N=7.767.784, 
localizado no limite do Parque; daí segue pelo limite do Parque, numa faixa de 
largura de 100 metros, até alcançar o ponto de c.p.a. E=298.180 e N=7.772.816, 
localizado no limite da zona de Ocupação Temporária; daí segue por linhas 
retas, com largura de 100 metros, passando pelos pontos de c.p.a. E=298.324 e 
N=7.772.750; E=298.754 e N=7.772.552; E=299.099 e N=7.772.431; E=299.599 
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e N=7.772.343; até atingir o ponto de c.p.a. E=299.901 e N=7.772.410, 
localizado no limite da zona de Uso Intensivo VIII, na portaria próxima a Fazenda 
Zagaia. 
 
 

Área II  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=298.402 e N=7.771.589, localizado no limite da zona Histórico-Cultural 
I, próximo a Fazenda Zagaia; daí segue, com largura aproximada de 100 metros, 
pelo limite da zona Primitiva XIII até atingir o ponto de c.p.a. E=299.910 e 
N=7.772.226, localizado no limite da zona de Uso Intensivo VIII. 

Área III  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=300.092 e N=7.772.604, localizado no limite da zona de Ocupação 
Temporária; daí segue por linhas retas, pelo limite da zona de Ocupação 
Temporária, com uma largura de 100 metros, passando pelos pontos de c.p.a. 
E=300.085 e N=7.772.963; E=299.458 e N=7.773.649; E=299.272 e 
N=7.774.581; E=299.263 e N=7.774.979; E=298.857 e N=7.775.413; E=298.837 
e N=7.775.492; E=299.260 e N=7.777.425; E=299.635 e N=7.777.747; 
E=299.894 e N=7.778.707; E=300.318 e N=7.778.493; E=301.943 e 
N=7.778.005; E=302.324 e N=7.778.023; E=302.794 e N=7.777.862; E=303.487 
e N=7.777.480; E=304.052 e N=7.777.534; E=306.393 e N=7.776.998; 
E=308.066 e N=7.776.766; E=308.378 e N=7.776.674; E=309.160 e 
N=7.776.481; E=309.971 e N=7.776.315; E=310.664 e N=7.776.113; E=311.424 
e N=7.775.951, E=312.426 e N=7.775.625; E=312.553 e N=7.775.762; 
E=312.761 e N=7.775.684; E=313.937 e N=7.775.478; E=314.852 e 
N=7.775.263; E=314.839 e N=7.775.141; E=315.087 e N=7.775.104; E=315.201 
e N=7.775.154; E=315.463 e N=7.775.185; E=315.895 e N=7.775.092; 
E=315.913 e N=7.774.976; E=316.230 e N=7.774.847; E=316.779 e 
N=7.774.927; E=318.959 e N=7.774.652; até atingir o ponto de c.p.a. E=321.201 
e N=7.773.257, localizado no limite do Parque. 

Área IV  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=326.673 e N=7.770.668,  localizado no limite da zona de Uso Intensivo 
II, na portaria de São João Batista da Serra da Canastra, junto a cerca do 
Parque; daí segue, por linhas retas, pela cerca lado do Parque, com uma largura 
de 100 metros, fazendo limite com a zona Primitiva IX, passando pelos pontos 
de c.p.a. E=326.744 e N=7.770.647; E=326.873 e N=7.770.565; E=327.280 e 
N=7.770.057; E=327.675 e N=7.769.916; E=328.325 e N=7.769.610; E=329.239 
e N=7.768.923; E=329.563 e N=7.768.845; E=329.679 e N=7.768.651; 
E=330.210 e N=7.768.631; E=330.896 e N=7.768.020; E=330.981 e 
N=7.767.959; E=331.441 e N=7.767.695; E=331.998 e N=7.767.509; E=332.415 
e N=7.768.235; E=332.845 e N=7.768.831; E=332.933 e N=7.768.771; 
E=332.986 e N=7.768.881; E=332.988 e N=7.769.003; E=333.108 e 
N=7.769.095; E=333.295 e N=7.769.165; E=334.141 e N=7.769.273; E=334.378 
e N=7.769.178; E=334.515 e N=7.769.315; E=334.907 e N=7.769.361; 
E=335.194 e N=7.769.493; E=336.392 e N=7.769.261; E=336.624 e 
N=7.769.283; E=336.916 e N=7.769.212; E=339.422 e N=7.769.372; E=339.715 
e N=7.769.255; E=340.426 e N=7.769.513; E=341.354 e N=7.769.258; 
E=341.659 e N=7.769.109; E=341.954 e N=7.769.082; E=342.312 e 
N=7.769.096; E=342.166 e N=7.768.811; E=342.793 e N=7.768.737; E=343.857 
e N=7.769.192; E=344.740 e N=7.769.388; E=344.944 e N=7.769.326; 
E=346.004 e N=7.769.087; E=346.272 e N=7.768.966; E=346.449 e 
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N=7.769.002; E=347.092 e N=7.768.579; E=347.560 e N=7.768.682; E=347.683 
e N=7.768.554; E=348.512 e N=7.768.263, localizado no limite do Parque; daí 
atravessa o limite do Parque até encontrar o ponto de c.p.a. E=348.645 e 
N=7.768.217; daí segue por linhas retas, passando pelos pontos c.p.a. 
E=348.994 e N=7.768.094; E=349.353 e N=7.768.330; E=349.696 e 
N=7.768.430; E=350.009 e N=7.768.313; E=350.326 e N=7.768.109, localizado 
no limite do Parque; daí atravessa o limite do Parque até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=350.590 e N=7.767.938; daí segue por linhas retas, passando pelos 
pontos de c.p.a. E=351.459 e N=7.767.378; E=351.332 e N=7.767.066; 
E=351.644 e N=7.766.647; E=351.420 e N=7.766.412; E=351.166 e 
N=7.765.498; E=351.622 e N=7.765.163; E=351.532 e N=7.765.049; E=351.743 
e N=7.764.886; E=352.417 e N=7.764.232; E=353.033 e N=7.763.531; 
E=353.617 e N=7.762.252; E=353.650 e N=7.762.033; E=353.516 e 
N=7.761.666; E=353.528 e N=7.761.631; E=353.033 e N=7.763.531; E=353.617 
e N=7.762.252; E=353.650 e N=7.762.033; E=353.516 e N=7.761.666; 
E=353.528 e N=7.761.631; E=353.367 e N=7.761.289; E=353.207 e 
N=7.761.101; E=353.066 e N=7.760.994; E=353.081 e N=7.760.946; E=352.893 
e N=7.759.851, localizado no limite da zona de Uso Conflitante I; daí atravessa a 
zona de Uso Conflitante I, alcançando o ponto de c.p.a. E=352.864 e 
N=7.759.679, localizado no limite da zona de Ocupação Temporária; daí segue, 
por linhas retas, pelo limite da zona de Ocupação Temporária, com largura de 
100 metros, passando pelos pontos de c.p.a. E=352.852 e N=7.759.611; 
E=352.868 e N=7.759.518; E=352.892 e N=7.759.446; até atingir o ponto de 
c.p.a. E=352.921 e N=7.759.338, próximo à estação de rádio. 

Área V  

Localizada na portaria de São Roque de Minas, que dá acesso ao Parque, esta 
área é formada por uma circunferência com raio aproximado de 150 metros, a 
partir do ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=352.725 e 
N=7.759.024.  

Área VI  

Essa área corresponde à Estrada Principal do Chapadão da Canastra. A 
descrição de seu limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=352.586 e N=7.759.058, localizado no limite da zona Primitiva VIII; daí 
segue pela Estrada Principal do Parque com uma largura de aproximadamente 
180 metros, até atingir o ponto de c.p.a. E=337.729 N=7.759.328; daí continua 
pela Estrada Principal do Parque, passando por toda extensão do Parque até 
chegar à Portaria Sacramento, no ponto de c.p.a. E=300.095 e N=7.772.184, 
próximo a Fazenda Zagaia, no limite com a zona de Uso Intensivo VIII. No ponto 
de c.p.a. E=337.729 e N=7.759.328, segue pela estrada que dá acesso a 
cachoeira Casca D’Anta - Parte Alta, com uma largura de aproximadamente 180 
metros, até atingir o ponto de c.p.a. E=340.957 e N=7.754.860, no limite da zona 
de Uso Intensivo III, próximo a cachoeira Casca D’Anta. 

Área VII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=352.598 e N=7.758.944, localizado no limite da zona de Ocupação 
Temporária; daí segue, por linhas retas, pela cerca do Parque, com uma largura 
de aproximadamente 100 metros, fazendo limite com a zona de Ocupação 
Temporária, passando pelos pontos de c.p.a. E=352.182 e N=7.758.646; 
E=351.809 e N=7.759.051; E=351.318 e N=7.758.905; E=351.256 e 
N=7.758.886; E=350.796 e N=7.758.750; E=350.232 e N=7.758.132; E=350.627 
e N=7.757.252; E=349.903 e N=7.756.855; E=348.222 e N=7.757.242; 
E=347.011 e N=7.755.462; E=347.435 e N=7.754.798; E=347.455 e 
N=7.754.690; E=346.756 e N=7.753.879; E=346.065 e N=7.753.329; E=344.609 
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e N=7.753.300; E=343.400 e N=7.753.631; E=342.469 e N=7.753.926; 
E=341.990 e N=7.754.135; E=342.006 e N=7.754.105; E=341.965 e 
N=7.753.850; E=341.700 e N=7.753.449; E=341.826 e N=7.753.085; até atingir 
o ponto de c.p.a. E=341.846 e N=7.752.901, localizado no limite do Parque; daí 
atravessa o limite do Parque até encontrar o ponto de c.p.a. E=341.539 e 
N=7.752.777; daí segue, por linhas retas, fazendo limite com da zona de 
Ocupação Temporária, passando pelos dos de c.p.a. E=341.424 e N=7.752.804; 
E=341.103 e N=7.752.798; E=341.178 e N=7.752.938; E=340.981 e 
N=7.753.084; E=340.840 e N=7.753.086. 

Área VIII  

Essa área corresponde à Trilha/Estrada dos Cândidos. A descrição do limite 
inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=328.631 e 
N=7.760.693, localizado no limite da zona Primitiva I; daí segue pela estrada, 
denominada de Trilha/Estrada dos Cândidos, com largura de 100 metros, até 
atingir o ponto de c.p.a. E=329.949 e N=7.761.915, no limite com a zona 
Histórico Cultural III; daí contorna a zona Histórico Cultural III, até alcançar o 
ponto de c.p.a. E=330.131 e N=7.762.295; daí segue por linha reta pela mesma 
estrada com largura de 100 metros, até alcançar o ponto de c.p.a. E=330.073 e 
N=7.762.774, localizado no limite da zona de Uso Extensivo VI. 

Área IX  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=328.128 e N=7.760.510, localizado no limite da zona de Ocupação 
Temporária; daí segue pela cerca do Parque com uma largura de 100 metros, 
fazendo limite com a zona de Ocupação Temporária, passando por linhas retas 
pelos pontos de c.p.a. E=328.404 e N=7.760.372; E=328.662 e N=7.760.213; 
E=328.752 e N=7.760.180; E=328.826 e N=7.760.192; E=328.885 e 
N=7.760.104; E=328.982 e N=7.760.059; E=329.032 e N=7.760.061; E=329.097 
e N=7.760.277; E=329.202 e N=7.760.199; E=329.264 e N=7.760.229; 
E=329.311 e N=7.760.183; E=329.436 e N=7.760.212; E=329.354 e 
N=7.760.269; E=329.386 e N=7.760.358; E=329.604 e N=7.760.435; E=329.704 
e N=7.760.421; E=329.732 e N=7.760.549; E=329.708 e N=7.760.679; 
E=329.724 e N=7.760.718; E=329.841 e N=7.760.664; E=329.906 e 
N=7.760.621; E=330.664 e N=7.760.997; E=330.917 e N=7.760.911; E=331.640 
e N=7.760.547; E=332.491 e N=7.759.922; E=332.492 e N=7.759.305; 
E=332.244 e N=7.759.207; E=332.131 e N=7.759.249; E=332.068 e 
N=7.759.189; E=331.941 e N=7.758.960; E=331.744 e N=7.759.023; E=331.607 
e N=7.758.755; E=331.418 e N=7.758.568; E=331.696 e N=7.758.293; 
E=331.814 e N=7.758.229; E=331.684 e N=7.757.924; E=331.860 e 
N=7.757.655; E=331.662 e N=7.756.785; E=331.509 e N=7.756.661; E=331.492 
e N=7.756.613; E=331.482 e N=7.756.475; E=331.521 e N=7.756.420; 
E=331.526 e N=7.756.399; E=331.564 e N=7.756.330; E=331.601 e 
N=7.756.284; E=331.633 e N=7.756.229; E=331.703 e N=7.756.181; E=331.729 
e N=7.756.098; E=331.760 e N=7.756.139; E=331.824 e N=7.756.181; 
E=331.864 e N=7.756.176; E=332.034 e N=7.756.142; E=332.039 e 
N=7.756.208; E=332.157 e N=7.756.297; E=332.175 e N=7.756.368; E=332.307 
e N=7.756.375; E=332.348 e N=7.756.419; E=332.408 e N=7.756.404; 
E=332.437 e N=7.756.427; E=332.507 e N=7.756.483; E=332.464 e 
N=7.756.537; E=332.451 e N=7.756.573; E=332.444 e N=7.756.640; E=332.490 
e N=7.756.667; E=332.528 e N=7.756.671; E=332.575 e N=7.756.718; 
E=332.601 e N=7.756.722; E=332.646 e N=7.756.694; E=332.694 e 
N=7.756.685; E=332.742 e N=7.756.744; E=332.777 e N=7.756.833; E=332.867 
e N=7.756.887; E=332.922 e N=7.756.906; E=332.901 e N=7.756.984; 
E=332.864 e N=7.757.137; E=332.828 e N=7.757.190; E=332.918 e 
N=7.757.297; E=333.028 e N=7.757.389; E=333.067 e N=7.757.457; E=332.983 
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e N=7.757.485; E=332.946 e N=7.757.514; E=332.895 e N=7.757.503; 
E=332.797 e N=7.757.622; E=332.825 e N=7.757.714; E=332.875 e 
N=7.757.713; E=332.934 e N=7.757.774; E=333.053 e N=7.757.726; E=333.405 
e N=7.757.511; E=333.709 e N=7.757.384; E=333.794 e N=7.757.375; 
E=333.808 e N=7.757.463; E=333.810 e N=7.757.545; E=333.848 e 
N=7.757.643; E=333.903 e N=7.757.704; E=333.928 e N=7.757.848; E=333.984 
e N=7.757.991; E=334.743 e N=7.758.729; E=335.586 e N=7.758.190; 
E=336.655 e N=7.757.266; E=337.352 e N=7.756.857; E=337.587 e 
N=7.756.719; E=338.746 e N=7.755.908; E=339.853 e N=7.755.134; E=340.432 
e N=7.754.886; E=340.630 e N=7.754.802; daí segue por linha reta até atingir o 
ponto de c.p.a. E=340.667 e N=7.754.780, localizado no limite da zona de Uso 
Intensivo III, próximo a cachoeira Casca D’anta. 

Área X 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=325.383 e N=7.768.567, localizado no limite da zona de Uso Extensivo 
VI; daí segue, com uma largura de aproximadamente 200 metros, pela estrada 
que dá acesso a sede do distrito de São João Batista da Serra da Canastra, 
entre as zonas Primitivas IX e X,  até alcançar o ponto de c.p.a. E=326.127 e 
N=7.770.666, localizado no limite da zona de Uso Intensivo II. 

Área XI 

Localizada na área de captação do córrego Lava Pés, esta zona é formada por 
uma circunferência com raio aproximado de 300 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=326.248 e N=7.770.351, fazendo 
limite com a zona Primitiva IX e a zona de Uso Intensivo II. 

Área XII 

Localizada na Casa dos Cândidos, essa zona é formada por uma circunferência 
de aproximadamente 300 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=328.365 e N=7.760.786, fazendo limite com as zonas 
Primitiva I e II; zonas de Uso Extensivo VIII e IX; e zona de Uso Especial X. 

Área XIII 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=327.115 e N=7.764.988, localizado no limite da zona Primitiva III; daí 
segue pela cerca do Parque, com uma largura de 100 metros, passando por toda 
extensão da estrada e trilha de acesso à Cachoeira do Fundão, com término no 
ponto de c.p.a. E=331.683 e N=7.769.138, localizado no limite da zona de Uso 
Extensivo XIII, próximo à sede da Fazenda do Fundão. 
 

Zona de Uso Intensivo 

Definição 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem. O ambiente é 
mantido o mais próximo possível do natural, devendo conter: centro de 
visitantes, museus, outras facilidades e serviços.  

Objetivos Gerais 

O objetivo geral do manejo é o de facilitar a recreação intensiva e a 
conscientização ambiental em harmonia com o meio. 
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Objetivos Específicos  

• Ordenar, ampliar e diversificar ofertar mais atividades de uso público, em 
áreas específicas e de fácil acesso. 

• Propiciar o desenvolvimento de atividades recreativas, de 
conscientização ambiental e interpretativas. 

Normas  

• O Centro de Visitantes, a Casa dos Sabres e Fazeres e outros serviços 
oferecidos ao público, como lanchonetes e instalações para serviços de 
guias e condutores, somente poderão estar localizados nesta zona. 

• Poderão ser instaladas mesas para piquenique, abrigos, lixeiras e trilhas 
nos locais apropriados. 

• A utilização das infra-estruturas desta zona será subordinada à 
capacidade de suporte estabelecida para as mesmas. 

• As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as 
práticas de conservação da natureza. 

• Todas as construções e reformas deverão estar harmonicamente 
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. 

• A fiscalização será intensiva nesta zona. 

• Esta zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa ou 
indicativa. 

• O trânsito de veículos será feito a baixas velocidades (máximo de 40 km). 

• É proibido o uso de buzinas nesta zona. 

• Os esgotos deverão receber tratamento suficiente para não 
contaminarem rios, riachos ou nascentes. 

• O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo 
impacto. 

• Os resíduos sólidos gerados nas infra-estruturas previstas, deverão ser 
acondicionados separadamente, recolhidos periodicamente e depositado 
em local destinado para tal. 

Descrição dos Limites 

Área I  

Localizada no Centro de Visitantes, que possui duas áreas centrais com os 
seguintes pontos de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=351.901 e 
N=7.759.524; E=351.746 e N=7.759.294, cada área é formada por uma 
circunferência com raio aproximado de 75 metros. 
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Área II  

Localizada na portaria de São João Batista da Serra da Canastra, essa área é 
formada por uma circunferência com raio aproximado de 295 metros, a partir do 
ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=326.400 e N=7.770.731. 

 
 
 
Área III 

Localizada na cachoeira Casca D’Anta - Parte Alta, essa área é formada por 
uma circunferência com raio aproximado de 410 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=340.901 e N=7.754.446.  

Área IV 

Localizada na cachoeira Casca D’Anta - Parte Baixa, essa área é formada por 
uma circunferência com raio aproximado de 400 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=340.801 e N=7.753.666.  

Área V 

Localizada na sede da Fazenda do Fundão, essa área é formada por uma 
circunferência com raio aproximado de 50 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=331.756 e N=7.769.168.  

Área VI 

Localizada na sede da Fazenda Esmeril ou Fundão (João Turco), essa área é 
formada por uma circunferência com raio aproximado de 150 metros, a partir do 
ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=331.441 e N=7.769.453. 

Área VII  

Localizada na cachoeira dos Rolinhos, essa área, inserida na zona Primitiva IX, 
é formada por uma circunferência com raio aproximado de 320 metros, a partir 
do ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=337.343 e 
N=7.768.394. 

Área VIII 

Localizada na Portaria Sacramento, essa área é formada por uma circunferência 
com raio aproximado de 150 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=300.027 e N=7.772.319.  
 

Zona Histórico-Cultural 

Definição 

É aquela onde são encontradas amostras do patrimônio histórico/cultural ou 
arqueo-paleontógico, que serão preservadas, estudadas, restauradas e 
interpretadas para o público, servindo à pesquisa, conscientização ambiental e 
uso científico. O objetivo geral do manejo é o de proteger sítios históricos ou 
arqueológicos, em harmonia com o meio ambiente. 

Objetivos Gerais 

Preservar as manifestações históricas e culturais para pesquisas, estudos, 
conscientização ambiental e interpretação. 
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Objetivos Específicos  

• Proteger sítios arqueológicos e históricos. 

• Facultar a realização de pesquisas arqueológicas. 

• Proporcionar o acesso e a vivência dos valores arqueológicos e históricos 
pelos visitantes. 

Normas  

• Durante a visitação, se permitida, será proibida a retirada ou a alteração 
de quaisquer atributos que se constituam no objeto desta Zona. 

• Não será permitida a alteração das características originais dos sítios 
histórico-culturais. 

• Quaisquer infra-estruturas instaladas nesta Zona quando permitidas, não 
poderão comprometer os atributos da mesma. 

• Se a visitação não for permitida, os atributos desta Zona serão 
interpretados para os usuários no Centro de Visitantes ou no Centro de 
Vivência. 

• As pesquisas a serem efetuadas nesta Zona deverão ser compatíveis 
com os objetivos da Unidade e não poderão alterar o meio ambiente, 
especialmente em casos de escavações. 

• Deverá haver fiscalização periódica em toda esta Zona. 

• Os sítios arqueológicos e históricos só serão abertos a visitação público 
quando dispuserem de infra-estrutura que garanta a integridade dos 
mesmos. 

Descrição dos Limites 

Área I  

Localizada na antiga Fazenda Zagaia, esta área é formada por uma 
circunferência com raio de 230 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=298.555 e N=7.771.413. 

Área II  

Localizada no Sítio Arqueológico Samambaia, esta área é formada por uma 
circunferência com raio aproximado de 280 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=311.434 e N=7.775.539.  

Área III  

Localizada na Garagem de Pedra, esta área é formada por uma circunferência 
com raio aproximado de 280 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=330.191 e N=7.762.018.  

Área IV   

Localizada no Curral de Pedra, esta área é formada por uma circunferência com 
raio aproximado de 305 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=345.673 e N=7.763.285.  
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Área V   

Localizada na nascente do rio São Francisco, esta área é formada por uma 
circunferência com raio aproximado de 305 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=349.149 e N=7.761.229. 
 

Zona de Recuperação 

Definição 

É aquela que contêm áreas consideravelmente antropizadas. Zona provisória, 
uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das Zonas 
Permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas e a 
restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. O objetivo geral de 
manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Esta Zona 
permite uso público somente para a realização de atividades de conscientização 
ambiental. 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a 
área. 

Objetivos Específicos  

• Permitir a recuperação natural ou induzida de áreas que sofreram 
alteração antrópica, direta ou indireta. 

• Deter a degradação dos recursos naturais. 

• Proporcionar oportunidades da realização de pesquisas científicas 
comparativas e monitoramento, resposta a problemas existentes no 
Parque. 

• Assegurar a integridade das zonas com as quais se limita. 

Normas  

• Em caso de conhecimento pouco aprofundado da unidade de 
conservação, somente será permitida a recuperação natural das áreas 
degradadas. 

• A recuperação induzida, só poderá ser realizada mediante a elaboração 
de projeto específico devidamente autorizado pelo CGEUC. 

• Na recuperação induzida somente poderão ser usadas espécies nativas, 
devendo ser eliminadas as espécies exóticas porventura existentes. 

• Os trabalhos de recuperação induzida poderão ser interpretados para o 
público no Centro de Visitantes. 

• As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser 
incentivadas. 

• Não serão instaladas infra-estruturas nesta zona, com exceção daquelas 
necessárias. 
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• Aos trabalhos de recuperação induzida. 

• Tais instalações serão provisórias, preferentemente construídas em 
madeira.  

• Os resíduos sólidos gerados nestas instalações terão o mesmo 
tratamento citado nas zonas de uso intensivo e extensivo. 

Descrição dos Limites 

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=329.982 e N=7.768.640, localizado na cabeceira de um rio sem 
denominação, entre o limite da zona de Uso Extensivo IV e da zona de 
Ocupação Temporária; daí segue à jusante pela margem direita do rio sem 
denominação, perfazendo os seguintes pontos de c.p.a. E=330.027 e 
N=7.768.804; E=329.858 e N=7.769.135; E=329.693 e N=7.769.616; E=329.851 
e N=7.769.812; E=329.874 e N=7.770.072; E=330.304 e N=7.770.188; 
E=330.462 e N=7.770.474; E=330.688 e N=7.770.468; E=330.728 e 
N=7.770.612; até atingir o ponto de c.p.a. E=330.796 e N=7.770.761, localizado 
na margem direita do Rio Santo Antônio; daí segue à jusante pela margem 
direita do Rio Santo Antônio, passando pelos pontos de c.p.a. E=330.963 e 
N=7.770.799; E=331.041 e N=7.770.754; E=331.130 e N=7.770.602; E=331.106 
e N=7.770.416; E=331.448 e N=7.770.274; E=331.412 e N=7.770.121; 
E=331.476 e N=7.770.070; E=331.515 e N=7.769.983; E=331.556 e 
N=7.770.001; E=331.583 e N=7.770.096; até atingir o ponto de c.p.a. E=331.756 
e N=7.770.106, localizado na margem esquerda do Córrego dos Cochos; daí 
segue à montante pela margem esquerda do Córrego dos Cochos, percorrendo 
os pontos de c.p.a. E=331.691 e N=7.769.804; E=331.532 e N=7.769.646; 
E=331.501 e N=7.769.590; E=331.559 e N=7.769.545; E=331.907 e 
N=7.769.518; E=332.039 e N=7.769.310; E=332.016 e N=7.769.210; E=331.903 
e N=7.769.150; E=331.905 e N=7.769.015; E=332.159 e N=7.768.925; 
E=332.247 e N=7.769.025; E=332.435 e N=7.769.010; E=332.570 e 
N=7.768.894; E=332.607 e N=7.768.767; E=332.542 e N=7.768.518; até atingir 
o ponto de c.p.a. E=332.495 e N=7.768.345, localizado no limite da zona de Uso 
Extensivo IV; daí segue pelo limite da zona de Uso Extensivo IV até atingir o 
ponto de c.p.a. E=330.044 e N=7.768.637, localizado no limite da zona de Uso 
Extensivo XIII; daí segue por linha reta até alcançar o ponto inicial dessa 
descrição. Ficam excluídas dessa área: parte da zona de Uso Extensivo XIII; a 
zona de Uso Intensivo VI; e a zona de Uso Intensivo V. 
 

Zona de Uso Especial 

Definição 

É aquela que contêm as áreas necessárias à administração, manutenção e 
serviços da Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. 
Estas áreas serão escolhidas e controladas de forma a não conflitarem com seu 
caráter natural e devem localizar-se, sempre que possível, na periferia da 
Unidade de Conservação. O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da 
implantação das estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural ou 
cultural da Unidade. 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas 
ou os efeitos das obras no ambiente natural ou cultural da UC. 
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Objetivos Específicos  

Apoiar as atividades de manejo e fiscalização do Parque. 

Normas  

• Esta zona é destinada a conter a sede da Unidade, a centralização dos 
serviços da mesma e as estruturas de apoio e operacionalização de 
ações de prevenção e combate a incêndios florestais, com visitação 
restrita e pernoite com infraestrutura rústica em áreas autorizadas pela 
administração. 

• As instalações desta zona preferentemente deverão estar localizadas na 
periferia da Unidade.  

• As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio 
ambiente. 

• O estacionamento de veículos nesta zona somente será permitido aos 
funcionários e prestadores de serviços.  

• Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito 
dos resíduos sólidos gerados na Unidade, os quais deverão ser 
removidos para fora da UC tendo como destino aterro sanitário ou 
vazadouro público mais próximo, fora da UC. 

• A matéria orgânica gerada nas UC localizadas em áreas remotas deverá 
sofrer tratamento local, exceto queima.  

• A fiscalização será permanente nesta zona.  

• Os veículos deverão transitar em baixas velocidades e será proibido o 
uso de buzinas.  

• Os esgotos deverão receber tratamento suficiente para não 
contaminarem rios, riachos ou nascentes. 

• O tratamento dos esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo 
impacto. 

Descrição dos Limites 

Área I  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=345.892 e N=7.763.751, localizado no limite da zona Primitiva IX; daí 
segue cortando o limite da zona Primitiva IX, por uma pequena estrada com uma 
largura de 100 metros para cada lado, até atingir o ponto de c.p.a. E=345.873 e 
N=7.764.070, localizado no limite da zona de Uso Especial II.  

Área II   

Localizada na Torre de Fiscalização, esta área é formada por uma circunferência 
com raio aproximado de 320 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=345.887 e N=7.764.392. 

Área III  
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Localizada onde será implantada a sede administrativa, esta área é formada por 
uma circunferência com raio aproximado de 90 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E= 351.691 e N= 7.759.669.  
 

Área IV   

A descrição do limite inicia-se no ponto de c.p.a. E=338.535 e N=7.760.933, 
localizado no limite da zona Primitiva V; daí segue pela estrada principal do 
Parque, com uma largura de 100 metros até alcançar o limite da zona de Uso 
Conflitante I, no ponto de c.p.a. E= 336.098 e N= 7.764.303; daí atravessa a 
zona de Uso Conflitante I até encontrar o ponto de c.p.a. E=336.139 e 
N=7.764.455, localizado no limite da zona Primitiva IX; daí continua pela mesma 
estrada, fazendo limite com a zona Primitiva IX, até atingir o ponto de c.p.a. 
E=337.069 e N=7.768.253, no limite da zona de Uso Intensivo VII, na cachoeira 
dos Rolinhos; daí segue pela outra estrada até alcançar o ponto de c.p.a. 
E=332.897 e N=7.766.321, localizado no limite da zona de Uso Especial V, no 
Retiro das Pedras.  

Área V   

Localizada no Retiro de Pedras, essa área, inserida na zona Primitiva IX, é 
formada por uma circunferência com raio aproximado de 250 metros, a partir do 
ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=332.616 e N=7.766.335.  

Área VI   

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=337.759 e N=7.759.011, localizado no limite da zona Primitiva II; daí 
segue por linhas retas, com uma largura de 100 metros, passando pelos pontos 
de c.p.a. E=337.730 e N=7.758.983; E=337.591 e N=7.758.919; E=337.270 e 
N=7.758.877; E=336.891 e N=7.758.898; E=336.756 e N=7.758.919; E=336.448 
e N=7.759.008; E=336.315 e N=7.759.012, localizado no limite da zona de Uso 
Especial XI.  

Área VII  

Localizada na Torre dos Currais, esta área é formada por uma circunferência 
com raio aproximado de 300 metros, a partir do ponto de coordenadas planas 
aproximadas (c.p.a.) E=311.074 e N=7.772.386. A circunferência é acrescida de 
uma área destinada à pista de pouso com largura aproximada de 100 metros, 
delimitada pelos seguintes pontos de c.p.a. E=311.233 e N=7.772.148; 
E=311.329 e N=7.772.122; E=311.673 e N=7.773.315; e E=311.766 e 
N=7.773.279. 

Área VIII  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=318.468 e N=7.771.934, localizado no limite com a zona Primitiva XII; 
daí segue por uma estrada interna do Parque, entre as zonas Primitivas X e XII, 
até atingir um entroncamento no ponto de c.p.a. E=319.835 e N=7.772.984; daí 
segue por essa estrada até encontrar o limite do Parque, no ponto de c.p.a. 
E=321.317 e N=7.773.131. No entroncamento, localizado no ponto de c.p.a. 
E=319.835 e N=7.772.984, segue pela outra estrada até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=320.286 e N=7.773.740, também localizado no limite do Parque. 

Área IX  

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=298.333 e N=7.771.448, localizado no limite da zona Histórico-Cultural 
I, próximo a Fazenda Zagaia; daí segue com uma largura de 100 metros, 
fazendo limite com a zona Primitiva XIII, até atingir o ponto de c.p.a. E=297.816 
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e N=7.770.326, localizado no limite com a zona Primitiva XVIII; daí segue por 
linha reta, com uma largura de 100 metros, até atingir o ponto de c.p.a. 
E=316.790 e N=7.762.417, fazendo limite com a zona Primitiva XVIII; daí segue 
por uma curva até alcançar o ponto de c.p.a. E=316.836 e N=7.762.306; daí 
segue por linha reta, fazendo limite com a zona Primitiva XVIII, até atingir o 
ponto de c.p.a. E=315.523 e N=7.758.771, no limite da zona de Ocupação 
Temporária. 

Área X   

A descrição do limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=316.516 e N=7.761.158, localizado no limite da zona de Ocupação 
Temporária; daí segue por linhas retas, com uma largura de 100 metros, 
acompanhando a cerca do Parque, fazendo limite com a zona de Ocupação 
Temporária, perfazendo os pontos de c.p.a. E=317.107 e N=7.761.110; 
E=317.127 e N=7.761.281; E=317.381 e N=7.761.349; E=317.360 e 
N=7.761.825; E=317.519 e N=7.761.921; E=318.080 e N=7.761.701; E=318.275 
e N=7.761.609; E=318.779 e N=7.761.330; E=319.789 e N=7.760.770; 
E=320.602 e N=7.760.288; E=322.062 e N=7.759.362; E=322.095 e 
N=7.759.220; E=323.009 e N=7.758.623; E=323.420 e N=7.759.033; E=323.703 
e N=7.759.547; E=323.707 e N=7.759.556; E=323.806 e N=7.759.782; 
E=323.770 e N=7.759.776; E=323.883 e N=7.760.551; E=324.065 e 
N=7.760.635; E=324.078 e N=7.760.689; E=324.153 e N=7.760.686; E=324.161 
e N=7.760.803; E=324.167 e N=7.760.832; E=324.194 e N=7.760.852; 
E=324.204 e N=7.760.866; E=324.272 e N=7.760.829; E=324.312 e 
N=7.760.828; E=324.405 e N=7.760.748; E=324.465 e N=7.760.734; E=324.618 
e N=7.760.622; E=324.678 e N=7.760.606; E=324.679 e N=7.760.606; 
E=324.679 e N=7.760.606; E=324.759 e N=7.760.629; E=324.787 e 
N=7.760.699; E=324.840 e N=7.760.680; E=324.840 e N=7.760.680; E=324.840 
e N=7.760.680; E=324.863 e N=7.760.702; E=325.009 e N=7.760.731; 
E=325.120 e N=7.760.933; E=325.174 e N=7.761.114; E=325.212 e 
N=7.761.293; E=325.210 e N=7.761.320; E=325.253 e N=7.761.345; E=325.281 
e N=7.761.434; E=325.409 e N=7.761.552; E=325.457 e N=7.761.662; 
E=325.547 e N=7.761.868; E=325.593 e N=7.761.983; E=325.647 e 
N=7.761.961; E=325.720 e N=7.761.873; E=325.800 e N=7.761.798; E=325.939 
e N=7.761.699; E=326.071 e N=7.761.661; E=326.144 e N=7.761.551; 
E=326.265 e N=7.761.518; E=326.265 e N=7.761.518; E=326.265 e 
N=7.761.518; E=326.296 e N=7.761.574; E=326.406 e N=7.761.533; E=326.464 
e N=7.761.495; E=326.644 e N=7.761.422; E=327.043 e N=7.761.175; 
E=327.132 e N=7.761.152; E=327.206 e N=7.761.105; E=327.296 e 
N=7.761.040; E=327.349 e N=7.760.964; E=327.503 e N=7.760.924; E=327.663 
e N=7.760.825; E=327.822 e N=7.760.665; até atingir o ponto de c.p.a. 
E=328.128 e N=7.760.510, localizado no limite da zona de Uso Extensivo IX e 
XII. 

Área XI 

Localizada no Posto de Observação Serra Brava, essa área é formada por uma 
circunferência com raio aproximado de 250 metros, a partir do ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=336.076 e N=7.758.976, fazendo 
limite com as zonas Primitiva II e de Uso Especial VI. 
 

Zona de Uso Conflitante 

Definição 

Constituem-se em espaços localizados dentro de uma Unidade de Conservação, 
cujos usos e finalidades, estabelecidos antes da criação da Unidade, conflitam 
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com os objetivos de conservação da área protegida. São áreas ocupadas por 
empreendimentos de utilidade pública, como gasodutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, antenas, captação de água, barragens, estradas, cabos óticos e 
outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, 
estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a Unidades de 
Conservação. 

Objetivos Gerais 

O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto causados pelos 
empreendimentos no ambiente natural ou cultural da UC. 

Objetivos Específicos  

• Monitorar e fiscalizar as atividades de manutenção dos 
empreendimentos, até a desativação dos mesmos. 

Normas  

• A fiscalização será intensiva no entorno da área de uso conflitante. 

• Os serviços de manutenção dos empreendimentos deverão ser sempre 
autorizada pela chefia da UC e preferencialmente acompanhados por 
funcionários da UC. 

• Em caso de acidentes ambientais a chefia da UC deverá buscar 
orientação para procedimentos na Lei de Crimes Ambientais (9.605 de 12 
de fevereiro de 1998). 

• Os riscos representados por estes empreendimentos deverão ser 
definidos caso a caso e deverão subsidiar a adoção de ações preventivas 
e quando for o caso mitigadoras. 

Descrição dos Limites 

Área I  

Essa área corresponde à Faixa de Servidão da Linha de Transmissão do 
Chapadão da Canastra, que perpassa por toda a extensão do Parque. A 
descrição de seu limite inicia-se no ponto de coordenadas planas aproximadas 
(c.p.a.) E=298.201 e N=7.772.940, situado no limite do Parque; daí segue por 
linha reta, com uma largura de 100 metros, até encontrar o ponto de c.p.a. 
E=303.151 e N=7.771.666, localizado no limite da zona Primitiva XIV; daí 
atravessa a zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=303.571 
e N=7.771.560, localizado no limite da zona Primitiva I; daí segue por linhas 
retas, fazendo limite com a zona Primitiva I, passando pelos pontos de c.p.a. 
E=307.839 e N=7.770.458; E=308.929 e N=7.770.544; daí atravessa a zona de 
Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de c.p.a. E=309.708 e N=7.770.605, 
situado na zona Primitiva I; daí segue por linhas retas, passando pelos pontos de 
c.p.a. E=315.633 e N=7.771.071; E=325.872 e N=7.767.678, localizado no limite 
da zona Primitiva I; daí atravessa a zona de Uso Extensivo VI até alcançar o 
ponto de c.p.a. E=326.093 e N=7.767.605, localizado no limite da zona Primitiva 
III; daí segue por linha reta, fazendo limite com a zona Primitiva III, até atingir o 
ponto de c.p.a. E=330.033 e N=7.766.321; daí atravessa a zona de Uso 
Extensivo XIII até atingir o ponto de c.p.a. E=330.129 e N=7.766.289; daí segue 
por linha reta até alcançar o ponto de c.p.a. E=343.313 e N=7.761.887, 
localizado no limite da zona Primitiva V; daí atravessa a zona de Uso Extensivo 
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VI e alcança o ponto de c.p.a. E=343.506 e N=7.761.824, localizado no limite da 
zona Primitiva IV; daí segue por linhas retas, pelo limite da zona Primitiva IV, 
perfazendo os pontos de c.p.a. E=348.894 e N=7.760.015; E=350.108 e 
N=7.759.913; daí atravessa a zona de Uso Extensivo VI até alcançar o ponto de 
c.p.a. E=350.429 e N=7.759.880, localizado no limite da zona Primitiva VII; daí 
segue por linha reta até alcançar o ponto de c.p.a. E=354.509 e N=7.759.564, 
situado no limite do Parque.  

Área II  

Localizada numa área onde se encontra uma estação de rádio, o polígono é 
formado por uma circunferência com raio aproximado de 130 metros, a partir do 
ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=352.922 e N=7.759.206.   

Área III  

Localizada numa área onde se encontra uma torre de televisão, o polígono é 
formado por uma circunferência com raio aproximado de 130 metros, a partir do 
ponto de coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=354.067 e N=7.759.278. 

Área IV  

Essa área corresponde à Faixa de Servidão da Linha de transmissão do 
Chapadão da Babilônia. A descrição de seu limite inicia-se no ponto de 
coordenadas planas aproximadas (c.p.a.) E=363.778 e N=7.717.641, localizado 
no limite do Parque; daí segue por linhas retas, com uma largura de 100 metros, 
fazendo limite com zona de Ocupação Temporária, passando pelos pontos de 
c.p.a. E=365.178 e N=7.720.534; E=365.319 e N=7.722.974; E=366.750 e 
N=7.724.892; E=367.583 e N=7.725.090; E=368.076 e N=7.725.162; E=369.728 
e N=7.725.178; E=370.345 e N=7.725.053; E=371.719 e N=7.725.538; 
E=372.550 e N=7.725.834; E=372.955 e N=7.725.977; até atingir o ponto de 
c.p.a. E=373.726 e N=7.725.880, localizado no limite do Parque. 
 

Zona de Ocupação Temporária 

Definição 

São áreas dentro das Unidades de Conservação onde ocorrem concentrações 
de populações humanas residentes e as respectivas áreas de uso. Zona 
Provisória, uma vez realocada a população, será incorporada a uma das zonas 
permanentes. 

Objetivos Gerais 

Garantir a proteção dos recursos naturais e culturais da área. 

Objetivos Específicos  

• Estabelecer Termos de Compromisso ou outro instrumento pertinente 
com os proprietários/posseiros. 

• Minimizar os impactos ambientais decorrentes das atividades realizadas. 

• Realizar os estudos necessários para a realocação dos 
proprietários/posseiros. 
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Normas  

• Para esta Zona será estabelecido um Termo de Compromisso ou outro 
instrumento com as populações residentes dentro da UC que definirá 
caso a caso as normas específicas. 

Descrição dos Limites 

Ocupa toda a poligonal do P.N. da Serra da Canastra excluindo os polígonos das 
seguintes zonas: Intangível, Primitiva, Uso extensivo, Histórico Cultural, Uso 
Intensivo, Recuperação, Uso Especial e Uso Conflitante. 

 

Zona de Amortecimento 

Definição 

O entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a unidade (Lei n.° 9.985/2000 Art. 2 o inciso XVIII). 

Objetivos Gerais 

Minimizar no interior os impactos antrópicos gerados na região do entorno. 

Objetivos Específicos  

• Implantar sistemas agrosilvopastoris de forma sustentáveis; 

• Incentivar a criação e implantação de Unidades de Conservação; 

• Minimizar a ocorrência de incêndio no Parque; 

• Incentivar que o uso e ocupação do solo seja realizado em harmonia com 
os princípios estabelecidos para o entorno de uma UC. 

Normas  

Ver item 4.6.2, apresentado adiante. 

Descrição dos Limites 

A ZA é formada por áreas dos municípios abrangidos pelo Parque, totalizando 
uma superfície de 269.513,780 ha, apresentando os seguinte limite: inicia-se na 
confluência do rio Araguari com o córrego Barrinha na coordenada plana 
aproximada E=325.682 e N=7.781.904, daí pelo córrego Barrinha a montante até 
o encontro com o córrego do Sertão daí segue por esse córrego até a estrada 
que liga São João Batista da Canastra a São Roque de Minas na (cpa) 
E=330.771 e N=7.786.700, segue por essa estrada até a estrada Piumhi – São 
Roque de Minas na (cpa) E=357.265 e N=7.761.072, contorna o perímetro  
urbano de São Roque de Minas seguindo por uma estrada passando pelas (cpa) 
E= 356.618 e N= 356.618, E= 355.795 e N= 7.760.115 E= 356.308 e 
N=7.759.684 E= 356.914 e N=7.757.217 E= 358.532 e N=7.759.441 E= 358.478 
e N=7.759.913, daí segue por uma estrada no sentido sudeste até a CPA) E= 
361.025 e N= 7.758.862 segue pela estrada passando pelo divisor de águas do 
ribeirão Usina com o córrego da Ponte de Trás até a (cpa) E=363.478 
N=7.753.726, atravessa o córrego da Ponte de Trás e continua pela estrada até 
a ponte no ribeirão da Usina na (cpa) 364.665 e N=7.752.176, daí segue por 
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esta estrada até o rio São Francisco, sobe o rio São Francisco pela margem 
direita até a sua confluência com o córrego da Capetinga (cpa) E=362.424 e 
N=7.748.308 .Sobe este córrego até a sua cabeceira. Daí , em linha reta , chega 
até o rio Piuí, por onde desce até a (cpa) E=377.774 e N=7.736.641. Segue em 
linha reta até a (cpa) E= 389.877 e N= 7.726.398 situada na barragem de 
Furnas. Da barragem, segue pela cota do NA maximo maximorum do 
reservatório da Usina Hidrelétrica (UHE) de Mascarenhas de Morais até a (cpa) 
E=358.714 e N=7.713.042, daí passa para a outra margem da represa e segue 
no sentido de São João Batista da Glória até a (cpa) E=344.293 e N= 7.713.934, 
passa para a outra margem da represa e sobe o córrego Capão Grande até a 
(cpa) E= 346.758 e N=7.720.331, daí segue pela estrada passando pelos pontos 
de (cpa) E=345.211 e N= 7.720.226, E=344.687 e N=7.722.219, E=344.424 e 
N=7.722.744 onde esta última coordenada se encontra no ribeirão da  
Capetinga, segue o ribeirão da Capetinga até a (cpa) E=340.466 e N= 7.721.449 
daí segue pela estrada até a cpa E=341.278 e N=7.719.178, continua pela 
estrada até a (cpa) E=340.544 e N=7.719.099 situado na nascente de um 
córrego sem denominação, sobe por este córrego até a (cpa) E=339.993 e N= 
7.715.848, daí segue por uma estrada no sentido sudeste até a MG050 (cpa) 
E=340.623 e N=7.715.271 daí segue por essa MG atravessando a represa até a 
(cpa) E=339.915 e N=7.714.327, segue pela represa passando pelos municípios 
de Alpinópolis, Passos até a (cpa) E=307.770 e N=7.732.130 daí segue por uma 
linha reta atravessando a represa até a (cpa) E=302.342 e N= 7.732.025 
continua pela margem da represa no município de Cássia, passa para o 
município de Ibiraci até a (cpa) E=288.944 e N= 7.752.083, segue em linha reta 
até a (cpa) E=287.109 e N= 7.756.436 situado em uma estrada sem 
denominação segue por esta estrada até a (cpa) E=280.318 e N=7.777.726, 
continua por outra estrada E=290.124 e N=7.775.104, daí segue em linha reta 
até a (cpa) E=290.255 e N=7.776.310 situado na nascente do córrego das 
Pedras por esse córrego até o seu encontro com o rio Araguari, segue pela 
margem esquerda do rio Araguari até o ponto inicial da descrição.  

 
Fica excluído da zona de amortecimento o perímetro urbano das seguintes 
cidades: 
 

Área I - Babilônia 

Inicia-se na coordenada plana aproximada E=328.982 e N=7.732.483 foz de um 
ribeirão sem denominação com o ribeirão formiga, segue pelo ribeirão formiga  
até a (cpa)E=328.982 e N=7.732.483, onde passa uma estrada que vem do P.N 
e segue para a cidade de Babilônia,daí segue por essa estrada no sentido 
sudeste até o cruzamento com outra estrada na (cpa)E=330.734 e N=7.732.753, 
segue por essa outra estrada no sentido sudoeste até a (cpa)E=329.788 e 
N=7.731.989, continua pela mesma estrada até a (cpa) E=329.921 e 
N=7.731.654, onde passa o córrego da Vargem, segue pelo córrego da Vargem 
no sentido da Jusante  até a (cpa)E=328.889 e N=7.731.540, daí segue 
contornando a margem da represa até encontrar uma estrada na (cpa) 
E=327.504 e N=7.731.205,segue por essa estrada até o cruzamento com outra 
estrada na (cpa) E=327.924 e N=7.732.256, segue por essa outra estrada no 
sentido leste até a (cpa) E=328.631 e N=7.732.428, daí segue  no sentido 
noroeste passando pelas (cpa) E=328.605 e N=7.732.532, E=328.471 e 
N=7.732.757 e E=328.383 e N=7.732.806 e E=328.302 e N=7.732.813, daí 
segue por um curso d’água , afluente o Ribeirão Formiga até o ponto inicial da 
descrição. 
 

Área II - Indaiá 
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Inicia-se na Coordenada Plana aproximada E=319.531 e N=7.738.133, daí 
segue pela estrada  no sentido sudoeste passa pela (cpa) E=319.269 e 
N=7.737.898, (cpa) E=319.215 e N=7.737.895, continua por essa estrada até a 
(cpa) E=317.586 e N=7.737.171 daí segue em linha reta até a (cpa) E=317.517 e 
N=7.737.472, daí segue por um curso d’água até o encontro com outro curso 
d’agua (cpa) E=318.619 e N=7.738.244, segue por este curso d’água até o ponto 
inicial da descrição. 

Área III – Delfinópolis 

Inicia-se na coordenada plana aproximada E=307.130 e N=7.751.312 localizado 
na estrada que dá acesso a Delfinópolis, segue por essa estrada sentido sudeste 
até a (cpa) E=307.914 e N=7.750.067, continua pela estrada até a 
(cpa)E=309.670 e N=7.750.067, daí segue por um curso d’água sem 
denominação, afluente do Ribeirão Claro até a (cpa) E=309.384 e N=7.748.411, 
daí segue por outro curso d’água até a (cpa) E=308.002 e N=7.748.237, segue 
em linha reta até a estrada na (cpa)E=307.715 e N=7.748.125, segue por essa 
estrada até a margem da represa Peixoto na (cpa) E=304.965 e N=7.747.350, 
atravessa a represa até a (cpa) E=304.743 e N=7.748.674, daí segue por um 
córrego sem denominação até a (cpa) E=304.108 e N=7.749.442 localizado em 
uma estrada próximo a represa, segue por esta estrada, passando pela (cpa) 
E=304.709 e N=7.750.722 até encontrar o ponto inicial da descrição. 
 

Área IV - Vargem Bonita 

Inicia-se no ponto localizado no rio São Francisco na (cpa) E=357.451 e 
N=7.751.152 , sobe o rio São Francisco até a (cpa) E= 353.247 e N= 7.751.036, 
daí segue por um afluente da margem direita do rio até a (cpa) E=353.868 e 
N=7.750.226, daí segue pela estrada passando pelas (cpa) E=354.530 e 
N=7.749.907, E=354.748 e N=7.750.078, E=355.304 e N=7.749.124, E=356.281 
e N=7.749.642, e E=356.550 e N=7.750.016, E=357.395 e N=7.751.059, daí 
segue em linha reta até o ponto inicial da descrição.  
 
 

4.6 NORMAS GERAIS DO PNSC 

São apresentadas neste item as normas gerais de manejo do PNSC, as quais 
consistem em procedimentos gerais a serem adotados na Unidade e em sua ZA, 
de modo a servir como orientação institucional às ações e restrições que se 
fizerem necessárias ao manejo da área, além de normas para a zona de 
amortecimento, que segue as orientações estabelecidas pelos Art. 25 e 27 da 
Lei que institui o SNUC. 

4.6.1 Normas Gerais de Manejo do PNSC 

Trânsito 

• Fica proibido o trânsito nas estradas internas do Parque, na região do 
Chapadão da Canastra, exceto para as atividades de visitação e gestão 
da UC. Até a viabilização de uma estrada alternativa o trânsito de 
moradores entre a sede do município de São Roque de Minas e o 
distrito de Serra da Canastra fica autorizada, no horário de 
funcionamento do Parque. 

• As estradas internas que não oferecerem condições de segurança para 
o trânsito no período de chuva serão fechadas ao público; 
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• Os visitantes e a população serão informados sobre o fechamento das 
estradas internas, através de mídia apropriada; 

• Fica estabelecida a velocidade máxima de 40 km/h em todas as vias de 
circulação internas do Parque; 

Trânsito Interno Durante a Ocorrência de Incêndio 

• Em caso de incêndio fica proibido o acesso de visitantes ou transeuntes 
à UC, exceto em casos de emergência. 

Lixo 

• O lixo gerado no Parque será recolhido diariamente; 

• Todas as portarias contarão com contêiner de lixo, em local de fácil 
recolhimento. 

• A coleta seletiva de lixo deverá ser implantada no Parque. A 
implementação da mesma fica condicionada a disponibilidade de 
destinação ou tratamento final deste material, de forma total ou parcial. 

Uso Público 

• A prática de atividades esportivas com veículos auto-motores em todo o 
Parque, inclusive em áreas ainda não indenizadas, fica proibida; 

• A prática de esportes como bóia-cross, rafting e canoagem não será 
permitida em locais de ocorrência do pato-mergulhão. 

• Os visitantes que realizarem a atividade de ciclismo serão obrigados a 
utilizar os equipamentos de segurança exigidos pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (Denatran); 

• Nas atividades de ciclismo dentro do Parque os visitantes poderão usar 
sua própria bicicleta e seus equipamentos de segurança; 

• Todas as Áreas Estratégicas Internas (AEI) abertas à visitação poderão 
ser acessadas por bicicleta. 

• A atividade de ciclismo só será permitida nas estradas abertas à 
visitação pública.  

• A realização de cavalgadas na área indenizada do PNSC, não é 
permitida; 

• A realização de eventos de cunho religioso e político partidário na área 
indenizada da UC não é permitida; 

• Em toda área aberta à visitação pública, deverá ser instalado, pelo 
menos um painel contendo um mapa do Parque, indicando as áreas 
destinadas à visitação, as atividades e serviços disponíveis e as 
respectivas distâncias, em quilômetro; 

• Os sítios arqueológicos existentes ou que venham a serem encontrados 
na UC não poderão ser abertos à visitação pública sem que sejam 
realizados os procedimentos requeridos e que comprovadamente se 
prestem a este fim; 
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• Fica proibido o uso de playback com sons de vida silvestre, exceto para 
atividades de pesquisa devidamente autorizada. 

• As atividades de uso público só poderão ser realizadas no mesmo 
horário de funcionamento do Parque, com exceção das atividades 
especiais, como observação de vidas silvestres, as quais poderão ser 
realizadas em horários diferenciados; 

• O horário de visitação do Parque será de 8 h às 16 h para entrada e até 
às 18 horas para saída, podendo ser ajustado com o horário de verão.  

• O órgão gestor do Parque poderá definir dia da semana fixo para 
fechamento à visitação pública, exceto quando este dia for feriado. 

• Os veículos poderão transitar em estradas regularmente abertas à 
visitação, sendo vedada a abertura de trilhas e a prática de off-road.  

• Os veículos que transitam no interior da área regularizada do Parque 
devem seguir as normas de trânsito do DENATRAN. 

• É vedado o trânsito de veículos de visitantes com pneus OTR (off-the-
road), agrícola ou similares e/ou de veículos não emplacáveis. 

• O uso de drone não é permitido, salvo em casos de autorização do 
órgão gestor do Parque para captação e uso imagens para fins culturais 
e ou comerciais, e pesquisa científica, seguindo-se as orientações e 
regulamentos da ANAC. 

• O credenciamento de condutores de visitantes e veículos e demais 
serviços passíveis de autorização de uso serão regulamentados por 
instrumento legal específico. 

• A realização de eventos esportivos na área regularizada e não 
regularizada depende de prévia autorização do órgão gestor do Parque, 
sem prejuízo, onde couber, da autorização dos proprietários. 

Administração 

• O horário de funcionamento do parque será das 8h as 18 h podendo ser 
ajustado com o horário de verão; 

• Os horários de funcionamento do Parque e das atividades propostas 
neste documento deverão ser constantemente divulgados em mídia 
apropriada; 

• Todo o sistema de comunicação visual seja ele, sinalização educativa, 
informativa, de orientação e a de localização, para pedestres e 
motoristas, utilizado no Parque seguirá os padrões e especificações 
estabelecidas no manual de sinalização do PNSC, já elaborado para 
este fim; 

• Fica proibido na área indenizada da UC o transporte de carga, de 
qualquer natureza, que se constituírem em potencial de risco ou dano a 
integridade dos ambientes e fauna do Parque; 

• Fica proibido o trânsito de veículos de carga e máquinas acima de 2,5 
toneladas, exceto de veículos funcionais; 
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• Os visitantes deverão ser informados da possibilidade de ocorrência de 
descargas elétricas e a indicação dos procedimentos de segurança a 
serem adotados; 

• Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do 
sistema de sinalização oficial, inclusive as de cunho publicitário, nas 
áreas externas das edificações concessionadas; 

• Sinalização informativa deverá ser instalada sempre que for necessária 
a eliminação de espécies exóticas, a poda de vegetação, a alteração da 
paisagem para construção de instalações e facilidades, reparos e 
manutenção das vias de circulação; 

• Serão atualizadas diariamente as informações sobre os riscos de 
incêndios que serão disponibilizadas ao público através de painéis, 
modelo já utilizado pelo Programa Nacional de Prevenção e Combate 
aos Incêndios Florestais (Prevfogo), do Ibama, a serem instalados nas 
portarias do Parque; 

• Todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do PNSC e nas 
propriedades/posses confrontantes do Parque, devem ser comunicados 
à Diretoria de Ecossistemas (Direc), ao Prevfogo e a Gerex-MG, para as 
providências cabíveis; 

• O abastecimento, lavagem e troca de óleo dos veículos do Parque 
ocorrerão fora dos limites da UC.  

• O comércio e consumo de alimentos e bebidas, bem como o uso de 
aparelhos sonoros (coletivos), assim como a ingestão de bebidas 
alcoólicas, será permitido nas áreas de visitação na UC, em locais pré-
definidos, conforme planejamentos específicos, previamente 
autorizados pela administração da UC. 

• As fogueiras e churrasqueiras são permitidas, no contexto da visitação, 
em atividades coletivas e locais fixos, sendo elas, preferencialmente, de 
uso coletivo e em áreas previamente definidas pela administração da 
UC ou por planejamento específico, previamente autorizados pela 
administração da UC. 

• Os equipamentos facilitadores deverão ser adaptados para portadores 
de necessidades especiais, sempre que possível; 

• Todas as intervenções arquitetônicas e paisagísticas nas edificações 
históricas existentes no Parque deverão se basear no assessoramento 
técnico de profissionais qualificados, mediante consultas ao Instituto do 
Patrimônio Cultural e Artístico Nacional (Iphan) e/ou Iepha; 

• Todas as edificações do Parque deverão contar com extintores de 
incêndio, de acordo com as normas de segurança; 

• As novas linhas de energia elétrica de baixa tensão que servirem às 
edificações do PNSC deverão ser subterrâneas, e as linhas já 
existentes, da mesma natureza, deverão ser substituídas, para atender 
a esta norma em cinco anos; 

• Todos os servidores do Parque deverão desenvolver suas atividades 
profissionais devidamente uniformizados e portando carteira funcional; 
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• Qualquer usuário que utilizar as infra-estruturas e equipamentos da UC 
é responsáveis por qualquer dano causado aos mesmos, pelo manuseio 
inadequado; 

• Deverão ser buscados meios para a implementação de energia 
alternativa em todas as edificações do Parque deverão ser buscados. 

• São proibidos o ingresso e a permanência na Unidade de Conservação, 
de pessoas portando armas, materiais ou instrumentos destinados ao 
corte, caça, pesca ou quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna e 
a flora. 

• Deverá ser realizada vistoria de veículos, na entrada e/ou saída do 
Parque. 

• São proibidas a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da 
fauna e da flora, em todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas 
com finalidade científica, desde que devidamente autorizada formal e 
por escrito, pela autoridade competente. 

• A reintrodução ou translocação de espécies ou exemplares da flora ou 
da fauna, somente serão permitidas quando existir evidências científicas 
de que esta atividade não vai comprometer a integridade das 
populações já existentes no Parque. 

• Não será permitida a entrada no Parque de espécies exóticas, 
domésticas ou domesticadas, exceto cão guia de pessoas portadoras 
de deficiência visual. O transporte de animais e a circulação com 
produtos agropecuários pelas estradas internas ao Parque fica 
assegurado aos proprietários/posseiros que necessitam destas vias 
para o desenvolvimento de suas atividades até o estabelecimento de 
novas vias de acesso às propriedades/posses. 

• Não será permitida a criação de animais domésticos no Parque, bem 
como, implementação de hortas. 

• É proibido sevar e molestar animais dentro do Parque. 

 

4.6.2 Normas Gerais de Manejo da ZA 

Uso de Agrotóxico 

• Na ZA fica permitido somente o uso de agrotóxicos3 da Classe IV (pouco 
ou muito pouco tóxicos) faixa Verde. O conceito de agrotóxico utilizado neste 
documento é o definido pela Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, 
regulamentada através do Decreto 98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I; 

                                            

3 Entende-se por agrotóxicos como "os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou 

biológicos destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e também 
em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a 
fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos 
empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento”. 
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• Nas propriedades/posses, os agrotóxicos e seus componentes e afins 
deverão ser armazenados em local adequado, evitando que eventuais 
acidentes, derrames ou vazamentos, possam comprometer o solo e cursos 
d’água superficial e subterrâneo; 

• O uso de todos os equipamentos de proteção na atividade de aplicação 
do agrotóxico é obrigatório; 

• Não é permitida aplicação de agrotóxico por aeronave; 

• O proprietário/posseiro deverá manter cópia da receita agronômica 
emitida por profissional legalmente habilitado, a disposição para fiscalização 
no local da aplicação; 

• Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos 
estabelecimentos comerciais, onde foram adquiridos, devendo estes contar 
com local adequado para o recebimento e armazenamento das embalagens, 
até que sejam recolhidas pelas empresas responsáveis pela destinação final, 
conforme previsto em lei; 

• A captação de água para diluição deste produto não poderá ser realizada 
diretamente dos corpos d’água. 

• A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos 
de água é proibida; 

Licenciamento de Empreendimentos 

• Toda atividade passível de impacto ambiental4, que de acordo com as 
resoluções do Conama nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Resolução nº 237 
de 19 de dezembro de 1997, deverá ser licenciado pelo setor competente do 
Ibama, tendo parecer técnico da UC. 

• No processo de licenciamento de empreendimentos novos para o entorno 
da UC deverão ser observados o grau de comprometimento da conectividade 
dos fragmentos, de vegetação nativa. 

• Todo empreendimento que não esteja de acordo com o estabelecido para 
esta ZA terá um prazo de dois anos para efetuar os procedimentos de 
adequação aqui determinados.  

Licenciamento de transporte de cargas perigosas 

• O transporte de produtos perigosos5 poderá ser efetuado mediante 
anuência do órgão estadual de meio ambiente e do órgão de trânsito. 

 

                                            
4 Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetam: (I) - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; (II) - as atividades sociais e 
econômicas; (III) - a biota; (IV) - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; (V) - a qualidade dos 
recursos ambientais” 
5 Produto perigoso: 1- É qualquer produto que em certa quantidade, e fora de sua embalagem ou local de 

segurança, traga riscos para a saúde e a vida humana e de animais, bem como para o meio ambiente. 2- 
Consideramos Produto Perigoso todo aquele que encontra-se catalogado pela ONU ou pela Portaria 204 de 
26/05/97 do Ministério dos Transportes. (http://www.defesacivil.mg.gov.br/produtos_perigosos.htm). 
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• A pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de produtos 
perigosos, e que já tenha a autorização prévia do órgão estadual de meio 
ambiente e do órgão de trânsito será obrigado a comunicar se com o Parque, 
com antecedência mínima de 72 h de sua efetivação, a fim de que sejam 
adotadas as providências cabíveis; 

Estrada 

• O asfaltamento das estradas da ZA do Parque dependerá de uma 
anuência prévia do Parque. 

• A construção e manutenção de estradas deverão observar técnicas que 
permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados. 

Uso da Terra 

• As propriedades rurais que façam divisas com os limites do Parque 
Nacional não poderão ser fracionadas em áreas menores que a do módulo 
fiscal do Incra definido para cada município. 

• O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do 
solo recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural; 

• Não será admitido o pastoreio excessivo; 

• Não são permitidas atividades de terraplanagem, dragagem e escavação 
que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo 
para pessoas ou para a biota sem autorização dos órgãos competentes e 
com a anuência da chefia do parque, a qual deverá analisar a pertinência da 
realização dos estudos necessários. 

• Toda propriedade/posse deverá contar com sistema mínimo de coleta e 
tratamento de esgotos domésticos e de criadouros; 

• A vegetação nativa deverá ser recuperada, caso necessário; 

• Plantios de Pinus e eucaliptos deverão utilizar mudas estéreis. Os 
plantios existentes, quando forem substituídos, deverão adotar a mesma 
norma.  

• Somente serão permitidos procedimento de aração do solo mediante 
apresentação de projetos de conservação dos mesmos, devendo ser 
utilizados técnicas como curvas de nível, terraço, bolsões de acordo com a 
declividade e características do solo. 

• Fica proibido o estabelecimento de tanques para a criação de peixes, 
com fins comerciais ou esportivos, utilizando espécies exóticas. Os tanques 
existentes deverão se adaptar no prazo máximo de três anos. 

• Fica proibido o peixamento, com espécies exóticas, nos reservatórios das 
UHE de Furnas e Mascarenhas de Moraes, com base na Portaria do Ibama 
nº 145-N de 29/10/98;  
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• As atividades agrosilvopastoris só poderão ser realizadas com a 
utilização de técnicas de manejo compatíveis com os processos naturais dos 
ecossistemas;   

• As indústrias deverão possuir adequados sistemas de tratamento e 
disposição de efluentes líquidos e de resíduos sólidos; 

• A instalação de apiários com abelhas exóticas, só poderá ocorrer a no 
mínimo 5 km do limite do Parque. Os apiários já existentes devem ser 
desativados em no máximo três anos; 

Turismo e Cultura 

• Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá 
ser licenciado pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, 
bem como as de proteção dos recursos naturais;  

• As edificações a serem construídas não poderão interferir na qualidade 
paisagística do Parque; 

• As atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos 
recursos naturais da região; 

• Na publicidade de produtos e serviços realizados nesta ZA os 
proprietários/poseiros poderão mencionar nos rótulos dos seus produtos, a 
procedência dos mesmos (Zona de Amortecimento do Parque Nacional da 
Serra da Canastra), mediante autorização da chefia do Parque, desde que 
atendido a normas estabelecidas para a ZA; 

• As novas edificações deverão, preferencialmente, seguir o padrão 
arquitetônico regional, como meio de valorização cultural; 

Reserva Legal 

• As reservas legais das propriedades/posses confrontantes ao PNSC 
deverão ser localizadas preferencialmente junto à cerca de limite da UC, 
objetivando a manutenção da conectividade entre os ambientes; 

• O licenciamento da averbação da reserva legal na ZA será realizado pelo 
órgão ambiental competente para este fim ou por ele indicado.  

Queima Controlada 

• Toda a queima controlada, para renovação de pastagem ou qualquer 
outro fim, na ZA será licenciado pelo Parque. Nas propriedades/posses 
confrontantes esta atividade será acompanhada por servidores da UC. 

• Não é permitido a realização de queimadas na ZA fora do período 
estipulado no calendário de queima. 
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4.7 PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO 

As ações planejadas e detalhadas para serem desenvolvidas, na área do Parque 
e região, são organizadas em dois grupos, as que cabem para todo o parque ou 
para a região serão apresentadas no item Ações Gerenciais Gerais e as que 
cabem em uma determinada área de atuação serão apresentadas no item Áreas 
Estratégicas. Para facilitar a compreensão a seguir é apresentada a definição de 
área de atuação, como descrito no roteiro adotado, “áreas de atuação são 
espaços específicos que visam o gerenciamento da unidade de conservação, 
estabelecendo, tanto em seu interior, quanto em seu exterior (zona de 
amortecimento e região), áreas estratégicas e ações a serem desenvolvidas em 
cada uma destes espaços, organizando o planejamento segundo programas 
temáticos”. 

Na Figura 39 (na próxima página) é apresentado o mapa de localização das 
Áreas Estratégicas Internas e Áreas Estratégicas Externas estabelecidas para o 
PNSC e entorno. 
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4.7.1. AÇÕES GERENCIAIS GERAIS 

Foram estabelecidas, neste item, ações gerenciais para a área do Parque, bem 
como para sua ZA, segundo programas temáticos, conforme apresentado a 
seguir. Deve-se esclarecer que algumas das ações apresentadas contemplam 
áreas internas e externas simultaneamente, nestes casos optou-se por manter 
as ações conjuntas sob o elenco das Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI). 

Para identificação das Propostas e Normas específicas, serão usados os 
seguintes ícones apresentados abaixo: 

Números - Para indicação de atividades ou sub-atividades ( por exemplo:1;1.1); 

( • ) Para as normas específicas. 

4.7.1.1 Ações Gerenciais Gerais Internas – AGGI 

AGGI Conscientização Ambiental 

1- Elaborar e implementar um programa de conscientização ambiental para o 
PNSC. 

• Programa deverá ser elaborado pelos técnicos do Parque com apoio do 
Núcleo de Educação Ambiental de Minas Gerais (NEA–MG). 

• Os técnicos do Parque deverão identificar parceiros, como a secretarias 
de educação e de meio ambiente, ONG e universidades, para elaboração 
e implementação do programa. 

• O Programa será estruturado para o atendimento dos seguintes temas: 

♦ O histórico da criação do PNSC e seus objetivos.  

♦ A importância dos espaços protegidos, em termos ambientais, 
culturais históricos e econômicos. 

♦ Os valores ambientais e culturais protegidos pelo PNSC. 

♦ As normas estabelecidas para o Parque e a ZA. 

♦ Os meios de participação da comunidade nas atividades de proteção. 

♦ Os benefícios ambientais e econômicos advindos do uso adequado 
dos espaços protegidos. 

• O Programa deverá ser desenvolvido através dos mais variados recursos 
e atividades, dentre eles: 

♦ Realização de atividades junto às escolas do entorno e demais 
organizações da sociedade civil organizada, proprietários e 
empreendedores da área de entorno. 

♦ Utilização dos centros de visitantes e principalmente demais Áreas 
Estratégicas Internas (AEI) abertas à visitação pública para a 
realização de atividades interpretativas e recreativas, vinculadas aos 
valores naturais e culturais abrangidos pela UC. 

♦ Desenvolvimento de peças de comunicação, como folheto, cartilhas, 
cartazes, dentro outros, julgados apropriados. 
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1.1 - Capacitar e treinar os funcionários, voluntários, parceiros e estagiários para 
atuarem na implementação do programa. 

2 - Elaborar um programa para conscientização destinado aos proprietários da 
região da Gurita (rio Santo Antônio) e turistas que se destinam a esta área, 
enfocando a necessidade da manutenção das condições ambientais do local 
tendo em vista a importância deste local para a fauna. 

• O programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque, com a participação do NEA–MG. 

• Na elaboração e implementação do programa, o Parque deverá buscar o 
estabelecimento de parcerias com outras instituições. 

• A equipe de fiscalização do Parque deverá ser envolvida na 
implementação desta atividade, bem como instituições conveniadas, 
como por exemplo: a Emater, a Policia Militar Ambiental, dentre outras. 

• Estabelecer atividades de treinamento para os atores envolvidos na 
implementação deste programa. 

• Ações específicas deverão ser direcionadas aos turistas que freqüentam 
a região. 

3 - Elaborar e implementar um Programa de educação patrimonial para o PNSC 
e a ZA. 

• O programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque, com o apoio do NEA–MG e buscando parcerias. 

• O mesmo deverá ser concebido para o atendimento dos seguintes temas: 

♦ Preservação da memória e da identidade das comunidades do 
entorno do Parque. 

♦ Proteção dos sítios arqueológicos e históricos do PNSC e ZA.  

♦ Adoção de procedimentos para a proteção dos sítios arqueológicos e 
históricos, baseados nas leis pertinentes. 

♦ Implementação de políticas de incentivo à preservação e valorização 
do patrimônio cultural regional através do apoio operacional e técnico 
às iniciativas das comunidades, como, por exemplo, festas populares 
e religiosas, produção de artesanato e restauração do patrimônio 
edificado. 

♦ Estabelecimento de relações sócio-culturais, éticas e estéticas com o 
patrimônio cultural. 

• O programa poderá ser desenvolvido através da realização de cursos, 
oficinas, debates, fóruns de deliberação sobre temas relativos aos 
interesses locais e regionais, dentre outros. 

• O programa será direcionado para o público em geral e em especial para 
educadores, entendido como os agentes privilegiados na formação das 
novas gerações. 

• Este programa poderá ser desenvolvido juntamente com as atividades de 
conscientização ambiental, de forma a otimizar custos operacionais e 
garantir o necessário elo conceitual que une patrimônio cultural e natural. 
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• Desenvolvimento de peças de comunicação, como folheto, cartilhas, 
cartazes, dentro outros, julgados apropriados, para a consecução do 
programa.  

• Os sítios arqueológicos e históricos, localizados dentro do Parque e na 
ZA, poderão ser utilizados como local de apoio para estas atividades, 
através do estabelecimento de circuitos educativos. 

• Oficinas temáticas sobre os sítios históricos da região, onde a UC está 
inserida, deverão ser estabelecidas e envolver diferentes públicos. 

• Os sítios arqueológicos só poderão ser visitados após o atendimento aos 
preceitos legais, e se forem apontados como viáveis tecnicamente. 

4 - Desenvolver campanha permanente para sensibilizar a população local e os 
visitantes a colaborarem com o Parque, através de denúncias telefônicas, sobre 
qualquer tipo de contravenção ambiental por eles presenciada. 

• Os denunciantes poderão utilizar a Linha Verde do Ibama através do 
telefone (0800 618080) e e-mail: linhaverde@ibama.gov.br, onde não é 
necessário a identificação.  

• O número do telefone e o mecanismo da Linha Verde serão divulgados 
através do sistema de comunicação visual do Parque e em todos os 
meios de divulgação e educação produzidos sobre o PNSC, inclusive 
aqueles elaborados por empresas concessionárias. 

• Articular com a central da linha verde mecanismo de filtragem de 
denuncia a fim de eliminar as denuncias não pertinentes. 

5 - Elaborar um programa para comunicação das normas e procedimentos 
oferecidos para a realização das queimadas controladas com fins de manejo 
agropecuário, bem como alternativas técnicas e facilidades para substituição das 
queimadas. 

• Este programa será dirigido aos proprietários das áreas não indenizadas 
do Parque e da ZA. 

• O programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque, principalmente os envolvidos nas atividades de prevenção e 
combate a incêndios e fiscalização, buscando o apoio da Divisão de 
Unidades de Conservação (DIUC – MG), NEA–MG, IEF-MG, Emater, 
Policia Militar Ambiental, Universidades, dentre outras.  

• O programa também deverá enfocar o calendário de queima, uso de 
equipamentos adequados, horários e dias de menor risco e técnicas 
adequadas de queima, bem como os prejuízos causados pela prática 
desta atividade, as tecnologias e programas disponíveis  para 
substituições ao uso do fogo, inclusive com compensações econômicas. 

• O programa deverá observar as ações estabelecidas nos TC ou em 
outros instrumentos estabelecidos para as áreas não indenizadas. 

• Atividades de treinamento para os atores envolvidos na implementação 
deste programa deverão ser estabelecidas. 
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AGGI Operacionalização Interna 

1 - Desenvolver e implementar sinalização indicativa, interpretativa e de 
advertência para as áreas ainda não contempladas, seguindo os padrões do 
Manual de Sinalização do PNSC. 

2 - Promover, periodicamente, a manutenção das placas instaladas e a 
reposição das placas danificadas. 

3 - Remover toda a sinalização que não esteja em conformidade com o projeto 
existente. 

• Apenas a placa de pedra existente na nascente do rio São Francisco 
deverá ser mantida, por suas razões históricas. 

4 - Elaborar projeto para a criação de logomarca do Parque. 

• Neste projeto, os procedimentos estabelecidos pelo Ibama deverão ser 
seguidos. 

5 - Realizar estudos para a definição e implementação do sistema de circulação 
interna da UC. 

5.1 - Realizar o mapeamento e cadastramento de todas as estradas e o tipo de 
uso atual, definindo as que são necessárias para o manejo da UC e analisando a 
viabilidade e trafegabilidade das mesmas.  

• As estradas e rotas definidas nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios serão contempladas e priorizadas neste projeto. 

• O estudo considerará as estradas já existentes, a abertura de novas 
portarias e a rede viária do entorno do Parque. 

• Instituições como a ANA, o Departamento Nacional de Infra-Estruturas de 
Transporte (DNIT), o Departamento Nacional de Rodagem (DER) e as 
prefeituras do entorno poderão ser envolvidas na elaboração desta 
atividade.  

• A ANA deverá ser contatada no sentido de buscar a inclusão do Parque 
no Programa Estradas Rurais.  

• Todo sistema viário estabelecido para a UC será georeferenciado para a 
produção de cartografia específica. 

• A viabilidade e trafegabilidade das vias seguirão as propostas 
apresentadas no item AGGI Proteção e Manejo.  

• A definição das vias de circulação para as áreas não indenizadas levar 
em conta o programa de indenização destas propriedades e as 
necessidades estratégicas da UC. 

5.2 - Elaborar e implementar projeto de engenharia para a melhoria das 
condições de trafegabilidade, durante todo o ano, das estradas do PNSC e de 
acesso a este. 

• Tal projeto deverá ser realizado para as áreas já regularizadas e à 
medida que avançar nas novas regularizações. 

• Na concepção deste projeto, deverão ser atingidos os seguintes 
objetivos: o controle da erosão hídrica, a redução da degradação do solo 
e minimização do assoreamento e poluição dos corpos de água. 
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• O projeto deverá prever equipamentos e obras de arte necessárias, tais 
como pontes, tipo de pavimento, etc. 

• O projeto deverá abranger meios e/ou ações de engenharia para 
controlar o escoamento superficial das águas, correção dos processos 
erosivos existentes, condutores e outros meios que assegurem a redução 
na velocidade da água e sua capacidade de transporte de materiais. 

• O projeto deverá contemplar a instalação de redutores de velocidade de 
veículos, nas estradas utilizadas por visitantes. 

• O projeto deverá prever ainda um programa de manutenção das estradas 
e a reabilitação das condições ambientais das áreas das estradas que 
serão desativadas. 

• Os trechos das estradas, onde as condições do terreno exigirem, 
poderão ser pavimentados, com o objetivo de minimizar os processos 
erosivos assim como a compactação dos solos e danos à vegetação 
marginal das estradas. 

5.3 - Fiscalizar a velocidade nas estradas abertas a visitação no Chapadão da 
Canastra. 

• A fiscalização da velocidade da estrada será realizada pelas equipes de 
fiscalização. 

5.4 - Estudar a viabilidade junto ao Denatran para implementação de convênio 
de fiscalização de trânsito nas estradas do Parque. 

6 - Implementar sistema de gestão do PNSC por setores de abrangência, 
tomando como premissa a divisão do mesmo em dois segmentos administrativos 
– o Chapadão da Babilônia e o Chapadão da Canastra, objetivando facilitar os 
processos administrativos da UC e de seus usuários, tendo em vista a 
dificuldade de deslocamento e as grandes distâncias. 

• O Escritório Central será estabelecido no Chapadão da Canastra, na AEI 
Sede Administrativa. 

• Para o segmento Chapadão da Babilônia, uma sub-sede será instalada 
no município São João Batista do Glória. 

• A sub-sede do Chapadão da Babilônia atenderá basicamente aos 
mesmos procedimentos estabelecidos para a Sede Administrativa, 
através de pontos focais. 

7 - Reestruturar o funcionamento das portarias do Parque. 

• As Portarias funcionarão através de empresa terceirizada. 

• A empresa prestará os serviços de: vigilância, recepção e atendimento 
de visitantes, limpeza e manutenção destas, cobrança de ingressos e 
recolhimento dos valores financeiros arrecadados à agência bancária. 

• O horário de funcionamento das portarias ao público obedecerá o 
estabelecido para o Parque, com exceção ao atendimento da atividade 
de observação de vida silvestre. 

• A atividade de vigilância ocorrerá apenas no período noturno, com dois 
vigias. 
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• Durante o dia, o serviço de recepção e atendimento do visitante será 
realizado por uma pessoa ao longo da semana e por até quantas 
pessoas necessárias forem para os finais de semana e feriado. 

• Definir o perfil dos profissionais que atuarão nas portarias. 

• Capacitar periodicamente os profissionais que atuarão nas portarias. 

• 8 - Reestruturar e ampliar o quadro funcional do PNSC. 

• O quadro funcional do Parque será composto de 155 funcionários, 
distribuídos nas seguintes funções: 

♦ Atividades operacionais – 32. 

♦ Atividades de proteção e manejo – 60. 

♦ Atividades de visitação – 15. 

♦ Atividades de pesquisa e monitoramento – 12. 

♦ Atividades de conscientização ambiental – 20. 

♦ Atividades de integração externa – 16. 

8.1 – Estabelecer, nos contratos de concessão, a contratação de pessoal para a 
realização de atividades de manutenção e limpeza das áreas abertas à visitação 
e de administração, como uma das formas ou percentual de pagamento. 

8.2 – Contratar quatro motoristas profissionais. 

• Estes profissionais serão disponibilizados por empresas especializadas 
através de processo de licitação específica, que deverá prever que estes 
possam dirigir os veículos do parque. 

• Os profissionais deverão residir nos municípios próximos ao PNSC. 

8.3 - Divulgar no Ibama (por meio da intranet) e ao público em geral, as 
necessidades de ampliação do quadro funcional do Parque e disponibilidades de 
funções, bem como os perfis necessários. 

9 - Fomentar o trabalho voluntário na Unidade, com base na Lei nº 9.608, de 18 
de fevereiro de 1998. 

• Os voluntários deverão desenvolver trabalhos referentes a 
implementação e acompanhamento das atividades da Unidade, quando 
julgadas pertinentes, tais como monitoramento ambienta, pesquisa, apoio 
operacional às atividades de combate a incêndio, recepção e orientação 
de visitantes, capacitação e conscientização ambiental, dentre outras. 

• Todos os voluntários deverão ser capacitados, se necessário, para as 
atividades que desenvolverão e terão supervisores definidos. 

9.1 - Definir o perfil, horários e rotinas de trabalho que serão desenvolvidas pelos 
voluntários. 

9.2 – Estabelecer programa de divulgação das atividades vocacionadas de 
voluntariado do Parque. 

9.3 - Buscar apoio para efetivação de seguro de vida e acidentes pessoal para 
os voluntários.  
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10 - Estabelecer um programa para estagiários do Parque. 

• O programa obedecerá aos critérios estabelecidos por legislação 
pertinente e será desenvolvido em conjunto com o departamento de 
recursos humanos do Ibama. 

• Os estagiários e voluntários só poderão atuar nas áreas em que o 
Parque contar com profissionais para realizar a supervisão destes.  

11 - Implementar Centro de Referência e Documentação que permita a 
preservação da memória documental do PNSC. 

• O Centro de Referência e Documentação do PNSC será instalado na AEI 
Sede Administrativa. 

• A metodologia arquivística a ser adotada deverá estar em consonância 
com a metodologia utilizada pelo Centro Nacional de Informação, 
Tecnologias Ambientais e Editoração (CNIA) e o Sistema de Proteção 
(SISPROT), ambos gerenciado pelo Ibama. 

• O Centro atenderá ao público em geral. 

• Para a implementação e manutenção das atividades do Centro, a UC 
poderá contar com a participação de estagiários e voluntários. 

• O Centro deverá dar suporte documental a montagem das exposições de 
longa duração e temporárias do Parque. 

11.1 - Viabilizar profissional especializado para estruturar o Centro. 

• O CNIA, ou algumas outras instituições públicas, pode ser contatado 
para prestar assessoramento técnico ou para constituir parcerias que 
viabilizem o trabalho, citando-se especialmente o Arquivo Nacional, o 
Arquivo Público Mineiro e a Biblioteca Municipal de Delfinópolis.  

11.2 - Treinar funcionários da UC para coordenar as atividades do Centro. 

11.3 - Realizar busca documental em todas as instâncias do Ibama, Fundação 
João Pinheiro, universidades, ONGs e demais instituições que já mantiveram 
qualquer tipo de ligação com o Parque. 

12 - Dotar o Parque de cercas nos seus limites, onde for necessário.  

• As cercas que foram instaladas próximas aos limites da Unidade deverão 
ser realocadas para o limite correto. 

• As cercas deverão sofrer verificação e manutenção rotineiramente. 

13 - Estabelecer um novo padrão arquitetônico para as edificações do Parque. 

• O padrão estabelecido deverá ser apresentado em forma de um manual 
básico de arquitetura, orientando os procedimentos, estilos e padrões 
adotados para o Parque. 

• Este manual deverá ser elaborado ou supervisionado pelos arquitetos da 
CGEUC. 

• A elaboração deste manual seguirá os procedimentos estabelecidos no 
Guia do Chefe - Orientação para Elaboração de Projetos de Edificações 
em Unidades de Conservação Federais. 
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• Todas as obras realizadas no Parque obedecerão aos procedimentos 
estabelecidos no Manual de Arquitetura do PNSC. 

• Quando da reforma das edificações existentes, as mesmas deverão ser 
realizadas segundo o padrão arquitetônico estabelecido e de acordo com 
as propostas estabelecidas nas AEI. 

14 - Capacitar funcionários para o cumprimento efetivo de suas funções. 

14.1 - Contratar especialistas e/ou requisitar pessoal especializado do setor de 
recursos humanos do Ibama, para o desenvolvimento de cursos e oficinas de 
capacitação do corpo de funcionários da UC, sobre os seguintes temas: 

♦ valorização e reconhecimento dos atributos naturais e culturais da 
UC; 

♦ noções de administração pública; 

♦ monitoramento da visitação; 

♦ monitoramento ambiental; 

♦ legislação ambiental e técnicas de fiscalização; 

♦ uso de tecnologias e equipamentos tais como: o auto-trac, GPS e 
mapas; condução de veículo 4X4 e recursos de informática (SIG, 
Cartografia Digital, manuseio de dados do GPS, Office e demais 
programas necessários); 

♦ comunicação interpessoal: abordagem e atendimento de visitantes e 
proprietários rurais do entorno; 

♦ extensão rural; 

♦ manutenções de trilhas e estradas; 

♦ procedimentos de vistoria técnica; 

♦ conscientização ambiental; 

♦ relações inter-pessoais; 

♦ comunicação e imagem institucional; 

♦ treinamento para formação de peritos ambientais. 

14.2 - Realizar visitas técnicas a outras UCs para troca de experiência e 
conhecimento de outras realidades institucionais. 

15 - Aperfeiçoar o sistema de gestão para o Parque, de maneira que os 
diferentes setores participem das decisões e se comprometem com os 
resultados. 

• Os procedimentos para gestão serão desenvolvidos através de reuniões 
internas, previamente agendadas, com a participação dos funcionários, 
objetivando a busca de soluções para os problemas, nivelamento das 
informações e quando possível, tomada de decisão em conjunto. 

• As atividades serão desenvolvidas, primeiramente, para cada setores do 
Parque (Chapadão da Canastra e Chapadão da Babilônia) e em um 
segundo momento em conjunto. 
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• As reuniões deverão propiciar meios para a troca de informação e 
procedimentos técnicos e administrativos adotados pelos diversos 
setores, visando a uniformização e melhoria destes. 

• As reuniões serão estabelecidas nos calendários de atividades da UC, 
elaborados anualmente. 

• Participarão das reuniões gerais todos os responsáveis pelos diversos 
setores dos chapadões da Canastra e da Babilônia. 

• Os encarregados dos setores, antes de participarem da reunião geral, 
elaborarão um relatório, em conjunto com os servidores que atuam no 
setor, apresentando o andamento das atividades estabelecidas, os 
resultados obtidos, os problemas enfrentados e propostas de correção de 
rumos. 

• Nas reuniões internas serão realizadas as seguintes atividades: 

♦ Estabelecimento das atividades para cada exercício. 

♦ Elaboração dos Planos Operativos Anuais (POA). 

♦ Análise do avanço das atividades planejadas. 

♦ Verificação dos principais problemas encontrados para o cumprimento 
das metas estabelecidas. 

♦ Realinhamento das metas e/ou estratégias. 

• Os resultados das reuniões internas serão documentados através de um 
boletim. 

• Os boletins das reuniões internas serão encaminhados formalmente aos 
encarregados dos setores, os quais repassarão aos funcionários que 
atuam sobre sua responsabilidade. 

16 - Aprimorar o sistema de comunicação interna por rádio. 

16.1 - Contratar a elaboração de projetos e implementar um sistema de 
comunicação por rádio para o Chapadão da Babilônia, integrando-o ao sistema 
do Chapadão da Canastra. 

16.2 - Adquirir os equipamentos (rádios fixos e móveis, antenas e sistema PX) 
necessários para as portarias e postos de fiscalização conforme apresentado e 
detalhado nas AEI. 

17 - Elaborar projeto e construir lixeiras para o PNSC. 

• As lixeiras terão as seguintes características: fácil manuseio pelo usuário, 
sistema de tampa ou cobertura que não permita a entrada de animais ou 
remoção da mesma, fixação no solo que não permita que a mesma seja 
derrubada pelos animais e que possibilite uma fácil remoção do conteúdo 
destas. 

17.1 - Substituir todas as lixeiras do Parque e instalar novas, de acordo com o 
especificado para cada AEI. 

17.2 – Dispor de coleta de lixo seletiva para as áreas do Parque, quando houver 
compatibilidade com a destinação ou tratamento final deste material, de forma 
total ou parcial. 
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18 - Estabelecer convênio com as prefeituras para a realização da coleta do lixo 
gerado no Parque. 

• A coleta do lixo deverá ser realizada nas portarias. 

19 - Remover da área do Parque todos os pára-raios radioativos.  

• A remoção e disposição final dos pára-raios deverão ser realizadas por 
instituição responsável pelo controle de equipamentos desta natureza, no 
estado de Minas Gerais. 

20 – Estabelecer e implementar um novo sistema de cobrança de taxa de 
visitação para o PNSC. 

20.1 - Estabelecer um novo design para os comprovantes de pagamento da taxa 
de visitação. 

• Serão utilizadas marcas de segurança para impedir a falsificação. 

• Os comprovantes deverão ser numerados, para um maior controle. 

• No verso serão impressos mensagens educativas e um pequeno mapa 
indicando as áreas abertas à visitação pública.  

• Vendas antecipadas poderão ser realizada nos Postos de Informação 
(PI) serem instaladas em alguns municípios do entorno ou em 
estabelecimentos conveniados. Inicialmente será instalado nos 
Municípios de Vargem Bonita e São Roque. Os Postos e 
Estabelecimentos conveniados deverão estar interligados de forma a 
garantir que não haja uma sobrevenda de ingressos. 

21 - Desconcentrar as atividades para o Parque, ficando este responsável pelas 
seguintes ações: 

♦ emissão de licença para queima controlada em parceria com o IEF-
MG; 

♦ realização de vistorias e perícias técnicas e emissão dos laudos; 

♦ emissão de licença para exploração de florestas plantadas; 

♦ autorização para corte e reaproveitamento de madeira; 

♦ orientação técnica aos proprietários da ZA e áreas não indenizadas; 

♦ emissão de autorização de licença de desmatamento para uso 
alternativo do solo em propriedades/posses de até 50 hectares na ZA; 

♦ licenciamento de empreendimentos de impacto municipal; 

♦ licenciamento de empreendimentos agropecuários; 

♦ gestão do voluntariado. 

• Estas atividades só serão realizadas quando houver condições técnicas 
para tal. 

• As atividades se aplicam a toda a área do Parque e a ZA.  

21.1 - Elaborar documento onde serão delegadas as ações administrativas, no 
processo de gestão do Parque, de responsabilidade de seu Chefe. 
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• O documento será assinado pelo Gerente Executivo do Ibama em Minas 
Gerais e o Coordenador Geral das Unidades de Conservação. 

• O documento deverá identificar as atividades acima mencionadas, entre 
outras, como de competência da chefia da UC. 

22 – Elaborar um manual de procedimentos para o atendimento aos usuários do 
Parque. 

• Este manual terá como principal função uniformizar os padrões de 
atendimento aos usuários da UC. 

• Este manual será dirigido principalmente aos funcionários que 
desenvolvem atividades em contato com o visitante e proprietários da ZA 
e das áreas não indenizadas. 

• Esta atividade deverá ser realizada através da contratação de um 
profissional. 

• O profissional contratado realizará um estudo na UC para conhecimento 
das deficiências de comunicação e de procedimentos existentes. 

• Todos os serviços prestados aos diversos públicos deverão ser 
contemplados. 

• A utilização deste Manual será enfocada nos programas de capacitação, 
abordando também uso do uniforme, higiene corporal, linguagem, 
tratamento, conhecimento das informações sobre a UC e procedimentos 
administrativos, dentre outros. 

• Os programas de capacitação também deverão atender voluntários, 
estagiários, funcionários das concessionárias e de instituições 
conveniadas. 

23 – Estabelecer e implementar rotinas de trabalho e demais procedimentos 
para cada setor da administração do PNSC. 

23.1 – Contratar um profissional da área de Organização e Métodos para 
estabelecimento das rotinas e demais procedimentos. 

• Os funcionários do Parque terão participação direta nesta atividade. 

• Além das rotinas, os procedimentos necessários para uma maior 
motivação dos funcionários e um melhor entendimento da importância da 
atuação de cada servidor no cumprimento dos objetivos de manejo da 
UC também serão indicados. 

• Até que este profissional seja contratado o Chefe da UC e os demais 
funcionários devem otimizar as rotinas administrativas. 

24 - Elaborar uma agenda de trabalho anual para as atividades do Parque. 

• Esta agenda terá como base o POA da UC. 

• Cada Setor do Parque deverá detalhar as atividades previstas no Plano e 
que lhes são afetas, distribuindo-as por mês e incluindo a rotina de 
tarefas. 

• As agendas setoriais serão compatibilizadas em reunião entre os 
coordenadores de setores e o chefe da UC, compondo assim a agenda 
anual da Unidade. 
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25 - Elaborar um calendário anual de funcionamento para o Parque incluindo, 
entre outros, dias de funcionamento e datas comemorativas. 

• Estabelecer para o Parque dias comemorativos, utilizando datas 
importantes para a UC, elementos da natureza a valorizar, instituindo 
dias especiais para serem lembrados e fatos relevantes a serem 
comemorados. 

• Essas datas serão divulgadas na região, buscando atrair a atenção do 
entorno sobre o Parque e a conservação da natureza. 

26 - Comunicar oficialmente, quando necessário, o fechamento do Parque à 
visitação: 

• Os comunicados serão realizados formalmente pela chefia da UC. 

• Os comunicados serão encaminhados aos seguintes atores: 

♦ todos os setores da administração do Parque; 

♦ GEREX-MG; 

♦ CGEUC; 

♦ concessionários; 

♦ prefeituras dos municípios do entorno; 

♦ estações de rádio dos municípios do entorno. 

• A chefia do Parque solicitará a CGEUC a veiculação desta informação no 
site do Ibama. 

27 - Instalar quadro de avisos em todas as portarias do Parque, AEI Centro de 
Visitantes, AEI Casca d’Anta Parte Baixa e São Roque de Minas, em local visível 
e preferencialmente do lado externo das edificações. 

• Neste quadro deverão ser afixadas as seguintes informações: 

♦ Valores financeiros arrecadados pelo Parque, mensalmente. 

♦ Dotação orçamentária da UC para o exercício em curso e gastos 
realizados. 

♦ Programas e projetos e do parque e seus respectivos valores, a 
serem implementados ou em realização. 

♦ Avisos e informações de caráter geral, e 

♦ Necessidades, problemas e dificuldades que a UC esteja enfrentando. 

• Neste quadro só poderão ser afixadas informações de caráter 
institucional. 

28 - Comunicar os limites da UC e da ZA oficialmente aos órgãos da 
administração pública direta ou indireta que tenham alguma relação afim com o 
Parque. 

28.1 - Comunicar oficialmente ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de 
Transportes (DNIT) e sua representação no Estado de Minas Gerais, 
Departamento de Estradas de Rodagem (DER),os limites do Parque e de sua ZA 
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e os procedimentos legais a serem adotados quando da projeção de rodovias ou 
pavimentação de rodovias federais e estaduais na ZA. 

29 – Apoiar as ações e iniciativas do Conselho Consultivo da UC no que couber. 

30 - Estabelecer mecanismos em conjunto com o Cgeuc para que as UHE 
Mascarenhas de Moraes e Furnas venham a contribuir financeiramente com as 
atividades propostas neste documento, conforme preconiza os Artigos 47 e 48 
do SNUC. 

31 - Estabelecer com a Emater-MG os seguintes protocolos de cooperação 
técnica: 

♦ Possibilitar a atuação dos técnicos como Agentes de Constatação e 
de orientação dos agricultores do entorno da UC, com vistas a uma 
maior proteção aos recursos naturais do Parque. 

♦ Contar com a participação dos técnicos na elaboração dos Termos de 
Compromisso (TC) ou de outros instrumentos pertinentes. 

♦ Participar na definição e concepção de um programa de atividades 
sustentáveis para a ZA e áreas não indenizadas, como previsto no 
item AGGE Alternativas de Desenvolvimento. 

♦ Realizar reuniões e treinamentos específicos para a atuação dos 
profissionais envolvidos. 

♦ Participar de atividades de conscientização ambiental, com vistas a 
práticas conservacionistas de água e solo, bem como ao controle do 
uso de agrotóxicos nas lavouras. 

32 - Estabelecer com universidades, ONGs e outras instituições afins, protocolo 
de cooperação técnica para implementação de trabalhos de extensão, tais como: 

♦ Realizar os estudos necessários para a definição da reserva legal das 
propriedades não indenizadas e da ZA. 

♦ Apoiar os proprietários na preparação dos documentos para o 
estabelecimento da reserva legal. 

♦ Elaborar programa de recomposição de matas de galeria. 

♦ Elaborar um mapeamento de cada propriedade/posse não indenizada 
da UC indicando: uso e ocupação da terra, atividades  desenvolvidas, 
bem como a forma de realização e os impactos ambientais 
decorrentes, levantamento socioeconômico de cada propriedade 
/posse. 

♦ Elaborar um plano de recuperação para as propriedades indenizadas 
da UC. 

• Para a realização destas atividades os estudantes serão conduzidos por 
um professor orientador e receberão treinamentos específicos para as 
mesmas. 

• Os levantamentos realizados servirão de base para o estabelecimento 
dos TC ou de outros instrumentos pertinentes. 
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• As propostas de manejo dos recursos naturais deverão ter embasamento 
científico, e serem condizentes com os princípios de conservação 
adotados para a categoria de manejo em questão. 

• As propostas só poderão ser implantadas com a autorização da CGEUC. 

33 - Estabelecer um programa para negociar a venda de bônus do seqüestro de 
carbono. 

• Os recursos oriundos desta fonte deverão ser empregados para a 
aquisição de terra da UC e no caso da ZA na melhoria da proteção das 
condições ambientais, através da proteção da cobertura vegetal nativa ou 
de práticas de uso da terra de forma sustentáveis. 

• As ações para implementação desta atividade deverão ser estabelecidas 
por instituições com experiência para tal. 

• 34 - Estabelecer uma equipe de busca e resgate de acidentados para o 
Parque. 

• Esta equipe será formada por funcionários do Parque e das empresas 
concessionárias  que vierem a atuar no parque. 

• O coordenador da equipe será designado pelo chefe do Parque. 

• Os custos de operacionalização e manutenção desta atividade e os 
gastos para a atualização dos conhecimentos e melhor capacitação da 
equipe correrá por conta dos concessionários. 

• A equipe promoverá, gratuitamente, cursos de capacitação para os 
interessados na região, ficando o Ibama encarregado da logística desta 
atividade. 

• Membros desta equipe atuarão nos postos de fiscalização localizados em 
AEIs definidas. 

35 - Elaborar o Regimento Interno do Parque. 

• O Regimento Interno contemplará as normas administrativas da Unidade, 
horário de funcionamento, atribuições dos diferentes setores, perfil das 
funções do organograma, normas de ocupação das suas instalações, 
dentre outros. 

• Esse instrumento será elaborado pelos técnicos do Parque e submetido à 
aprovação da CGEUC e apresentado ao Conselho Consultivo, após a 
aprovação. 

• O estabelecimento do Regimento dar-se-á através de Portaria da 
Presidência do Ibama, conforme previsto no Artigo 56, do Regulamento 
dos Parques Nacionais Brasileiros. 

• Este Documento deverá estar em consonância com o Regimento Interno 
do Ibama. 

36 - Implementar banco de dados no Parque. 

• São armazenadas no banco de dados as informações geradas sobre o 
Parque. 

• No mínimo, dois funcionários de cada setor deverão ser treinados e 
credenciados para alimentar e manusear o banco de dados. As 
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informações a serem armazenadas serão geradas pelas diversas 
atividades desenvolvidas no Parque. 

37 – Providenciar, anualmente, uniformes para os funcionários do Parque. 

• O modelo e a cor do uniforme dos funcionários do Parque deverão seguir 
os estabelecidos para as UC do Ibama. 

• Os funcionários cedidos ao Parque por outras instituições usarão o 
uniforme adotado para os funcionários da UC e em seu crachá de 
identificação constará, além do nome e da função, a sua relação com o 
PNSC. 

38 – Instituir o organograma funcional para a Unidade, como apresentado na 
Figura 40. 

FIGURA 40 - Organograma Proposto para a Unidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ao Setor Operacional caberão as seguintes atribuições: 

♦ 1) Administração (manutenção e serviços gerais, transporte, 
arrecadação, controle de ingresso, estatística de visitação, 
contabilidade e finanças, recursos humanos e controle administrativo 
das concessões); 2) Capacitação, e 3) Acompanhamento da 
implementação do Plano de Manejo (o grupo de acompanhamento 
será formado preferencialmente pelo responsável por cada setor). 

• Ao Setor de Proteção e Manejo caberão as seguintes atribuições: 

♦ 1) Proteção; 2) Fiscalização; 3) Prevenção e Combate a Incêndio; 4) 
Licenciamento, e 5) Manejo dos recursos naturais. 
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• Ao Setor de Uso Público e Conscientização Ambiental caberão as 
seguintes atribuições: 

♦ 1) Produção de material educativo; 2) Interpretação; 3) Recreação; 4) 
Controle de qualidade dos serviços concecionados; 5) Monitoramento 
da atividade de visitação; 6) Busca de parcerias; e 7) Conscientização 
ambiental. 

• Ao Setor de Pesquisa e Monitoramento caberão as seguintes atribuições: 

♦ 1) Monitoramento dos recursos ambientais; 2) Licenciamento e 
acompanhamento de pesquisas; 3) Busca de parcerias com 
instituições de pesquisa e agentes de financiamento, e 4) Controle do 
uso da infra-estrutura disponível a pesquisa. 

• Ao Setor de Integração Externa caberão as seguintes atribuições: 

♦ 1) Captação de recursos; 2) Relações públicas; 3) Incentivo a 
alternativas de desenvolvimento; 3) Orientações Técnicas aos 
proprietários da ZA e área ainda não indenizada, 4) Produção de 
material de divulgação, e 5) Marketing. 

39 - Proceder à avaliação e a vistoria anual, ou com maior assiduidade, quando 
necessário, de todos os equipamentos facilitadores de uso público como 
mirantes, guarda-corpos, plataformas e outros, com vistas a assegurar sua 
manutenção pelos concessionários ou pela administração do Parque. 

• No caso das concessões os relatórios deverão ser produzidos por 
profissionais qualificados nas questões, idôneos e sem vínculo com as 
concessionárias e o Parque, ficando os custos a cargo das concessões. 

• Para os equipamentos não concessionados esta atividade ficará a cargo 
de funcionários do Ibama qualificado para tal. 

•  Quando identificado que um equipamento facilitador de uso público, que 
direta ou indiretamente esteja associado a um concessionário, encontra-
se danificado ou causando impacto ao ambiente, o concessionário terá 
sua atividade interrompida até que os problemas identificados sejam 
plenamente resolvidos, devendo essa condição ser prevista em contrato. 

40 - Manter em bom estado de conservação as instalações físicas que se 
encontram sob a administração direta do Parque. 

40.1 - Providenciar periodicamente pinturas, reparos e reposição de materiais 
danificados. 

41 - Proceder sondagem arqueológica antecipatória nas áreas identificadas para 
instalação de qualquer infra-estrutura. 

42 - Adquirir os seguintes equipamentos para o atendimento das necessidades 
operacionais do PNSC: 

♦ 1) Duas Caminhonetes cabine dupla 4x4, com autotrack instalado; 2) 
Veículo de passeio 1.8; 3) Um rolo de 100 m de lona para reparo de 
abafadores; 4) Uma máquina fotográfica digital com lente de 
aproximação; e 5) Um caminhão caçamba basculante 4x4. 

43 - Dotar a UC de meios para assegurar a sua manutenção e boa 
administração. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

 

363

• O Parque deverá ser suprido de serviço de manutenção, limpeza, 
vigilância e outras, bem como dos materiais necessários para sua 
administração e funcionamento. 

44 - Realizar seminários para a definição de procedimentos e áreas de atuação 
entre instituições que atuam no entorno da UC visando estabelecimento de 
cooperação técnica. 

• Deverão ser envolvidas instituições que atuem na área do PNSC, tais 
como: Emater, Cooperativas, Policia Militar Ambiental e IEF-MG, dentre 
outras. 

45 - Desenvolver um programa de captação de recursos para a UC, através de 
linhas de financiamento público ou patrocínio de empresas privadas nacionais 
e/ou internacionais. 

• Instituições não governamentais poderão participar desta atividade. 

46 – Viabilizar a instalação de outras estações climatológicas no Parque em 
locais estratégicos e a disponibilização dos dados. 

• Deverão ser buscadas parcerias preferencialmente com Cemig, Instituto 
Nacional de Meteorologia (INMET), dentre outros. 

• Os dados destas estações também deverão ser transmitidos via modem 
para a UC. 

• Treinar profissional (is) do Parque para coleta e manejo dos dados. 

47 - Agendar reuniões com o Ministério Público, com a finalidade de obter 
autorização para o aumento do prazo para a determinação da reserva legal das 
propriedades da ZA e das áreas não indenizadas do Parque, e definição dos 
procedimentos a serem adotados. 

• Na ocasião deverão ser apresentadas as proposta constantes neste 
Documento, visando o estabelecimento da reserva legal das 
propriedades. 

48 - Contratar empresa especializada para a realização de estudos de 
viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistema de vigilância 
eletrônica em áreas críticas do PNSC. 

• Os estudos deverão incluir a finalização do patrimônio natural e cultural 
da UC bem como a ocorrência de incêndio. 

AGGI Regularização Fundiária 

1 - Promover o refinamento dos limites do PNSC. 

• Esta atividade será desenvolvida pela DIREC.  

• Após a realização do refinamento dos limites a área de expansão urbana 
dos distritos de São João Batista da Serra da Canastra e São José do 
Barreiro serão definidas e excluídas da Zona de Amortecimento. 

1.1 - Promover, em função do refinamento dos limites do PNSC, a adequação 
dos limites de outras UC contíguas ao Parque, quando necessário. 

1.2 - Divulgados os limites do PNSC, após a realização do refinamento dos 
mesmos. 
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• Esta atividade será realizada por meio de mídia adequada, a todos os 
moradores e proprietários/posseiros das áreas não indenizadas da UC e 
nas áreas da ZA, bem como as autoridades municipais. 

2 - Demarcar os limites do PNSC, através da implementação de marcos e placas 
de sinalização. 

3 - Elaborar um programa de regularização fundiária para o Parque.  

• O programa será concebido em conjunto com os técnicos da UC, 
Coordenação Geral de Regulação Fundiária DIREC e da GEREX – MG 
encarregados das atividades desta natureza. 

• Em cada uma destas instâncias será designado um ponto focal. 

• O programa abrangerá todas as áreas não indenizadas do Parque. 

• Este programa estará baseado nas seguintes etapas: 

A- Mapeamento e cadastramento das propriedades, contendo: 

♦ Georeferenciamento das propriedades/posses e benfeitorias; 
dimensão das propriedades; uso do solo e problemas ambientais 
identificados e levantamento documental preliminar. 

♦ Esta atividade acima poderá ser realizada através de parcerias com 
universidades e outras instituições, ou ainda pelo próprio ocupantante, 
quando solicitado. 

♦ Com base nas visitas em cada propriedade/posse, os profissionais 
estabelecerão as ações que servirão de base para a elaboração dos 
TC ou de outros instrumentos pertinentes. Neste sentido todos os 
aspectos ambientais e socioeconômicos deverão ser observados. 
Especial ênfase deverá ser dada a normatização do uso do fogo com 
fins de manejo agropecuário e as medidas de controle e alternativas 
de substituição desta atividade. 

♦ Todos os funcionários da UC serão informados sobre os 
procedimentos adotados nesta Etapa, com vistas a uniformizar as 
informações prestadas. 

♦ Todos as atividades previstas nesta etapa deverão ser 
documentadas. 

B- Elaboração do cronograma de regularização fundiária. 

♦ Com base nos levantamentos realizados, elaborar e divulgar um 
cronograma de regularização fundiária para o Parque. 

♦ Todos os funcionários da UC serão informados sobre os 
procedimentos adotados nesta etapa, com vistas a uniformizar as 
informações prestadas. 

♦ O cronograma deverá ser atualizado periodicamente. 

C- Elaboração e assinatura dos Termos de Compromisso ou outro instrumento 
pertinente. 

♦ Os TC ou outros instrumentos pertinentes deverão ser elaborados 
com vistas aos levantamentos existentes na etapa A. 
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♦ Os TC ou outros instrumentos pertinentes deverão ser estabelecidos 
a medida que os levantamentos forem sendo realizados.  

♦ Os TC ou outros instrumentos pertinentes serão assinados, 
preferencialmente, na presença de assistentes sociais, profissionais 
indicados pelas prefeituras dos municípios, representantes do 
Ministério Público e/ ou outros que se fizerem convenientes. 

♦ Na ocasião da assinatura, será entregue a cada proprietário/posseiro 
um mapa identificando sua propriedade/posse e os limites da Unidade 
e material de divulgação elaborado com a finalidade de informar, em 
linguagem compatível com a realidade local, a legislação vigente e 
demais procedimentos que envolvam o estabelecimento do s ou outro 
instrumentos pertinentes. 

♦ Nos mapas que serão entregues deverá constar a observação que o 
mesmo é de caráter preliminar, tendo sido concebido com base na 
documentação entregue pelo proprietário/posseiro, não tendo 
nenhuma validade legal constituída. 

♦ Todos os funcionários da UC serão informados sobre os 
procedimentos adotados nesta etapa, com vistas a uniformizar as 
informações prestadas. 

♦ Todas as atividades previstas nesta etapa deverão ser 
documentadas. 

♦ D- Efetivar a regularização fundiária: 

♦ Divulgar os procedimentos técnicos a serem adotados, principalmente 
em termos de avaliação patrimonial e as possibilidades de negociação 
indenizatória. 

♦ Viabilizar assessoria aos proprietários/posseiros, quando necessário, 
para a obtenção dos documentos necessários. Para tal deverá contar 
com a participação das prefeituras municipais, Ministério Público, 
cartórios e outros que se fizerem necessários. 

♦ O programa deverá contemplar a possibilidade de saída voluntária da 
terra com ações de apoio a serem oferecidas. 

♦ Nos casos de reassentamento ações deverão ser desenvolvidas em 
conjunto com o INCRA ou outras instituições afins, contando sempre 
com os trabalhos de assistentes sociais. 

♦ As indenizações poderão ocorrer através de recursos da União, 
compensação ambiental e programa de seqüestro de carbono, dentre 
outros. 

♦ Todos os funcionários da UC serão informados sobre os 
procedimentos adotados nesta etapa, com vistas a uniformizar as 
informações prestadas. 

♦ Todas as atividades previstas nesta etapa deverão ser 
documentadas. 

E- Divulgação periódica dos resultados obtidos na atividade de regularização 
fundiária, em mídia apropriada. 
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F- Após a complementação da regularização fundiária do Parque, deverá ser 
elaborado um planejamento detalhado para a área adquirida ou se for de 
maior conveniência técnica e administrativa, a realização da revisão do 
plano de Manejo considerando os levantamentos já realizados para a 
elaboração deste documento e outros disponíveis. 

4 - Proceder à aquisição das propriedades/posses que estão dentro dos limites 
do Parque. 

5 - Estabelecer um programa de comunicação destinado aos proprietários / 
posseiros de terras inseridas nos limites do PNSC. 

• Este programa enfocar os seguintes temas: 

♦ Refinamento dos limites do PNSC. 

♦ Divulgação do programa de regularização fundiária para o Parque. 

• Este programa deverá ser concebido por profissional especializado. 

• Dois técnicos do Parque e dois do NEA–MG participarão em todos os 
momentos deste programa. 

• Esta atividade também poderá ser relizada mediante convênio ou termo 
de cooperação técnica com universidades e ONG com experiencia em 
atividades desta natureza. 

AGGI Pesquisa e Monitoramento 

1 - Implementar um sistema de gestão da Atividade de Pesquisa e 
monitoramento para a UC. 

• Os pesquisadores poderão contar com pontos de apoio para o 
desenvolvimento de suas atividades, observando a disponibilidade de 
espaço e o estabelecido para cada AEI voltada ao atendimento dos 
mesmos. 

• As atividades de pesquisa que necessitarem do envolvimento de 
funcionários e equipamentos do Parque deverão ser previamente 
agendadas, ficando as despesas correlatas a cargo do projeto de 
pesquisa, quando não puderem ser cobertas pela UC. 

• Todos os resultados de pesquisa serão arquivados no Centro de 
Referência e Documentação do Parque, ficando o responsável por este 
setor encarregado de divulgar interna e externamente os resultados das 
mesmas.  

• Sempre que conveniente, os pesquisadores serão convidados a 
apresentar os resultados dos seus trabalhos a comunidades. 

1.1 - Designar um funcionário para atuar como responsável pelo Setor de 
Pesquisa e Monitoramento da UC. 

• O referido funcionário deverá ficar encarregado da seguinte rotina de 
trabalho: 

♦ Recebimento dos pedidos de pesquisa análise e adoção 
procedimentos estabelecidos pela Instrução Normativa do Ibama que 
versa sobre este tema. 
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♦ Estabelecimento constante de contato com os pesquisadores, com o 
objetivo de conhecer o andamento dos projetos e auxiliar no que for 
possível, no tocante à logística e acompanhar o cumprimento da 
licença. 

♦ Comunicar ao Chefe do Parque qualquer anormalidade verificada no 
acompanhamento de uma pesquisa. 

♦ Solicitar o apoio da equipe de fiscalização, caso seja verificado uma 
infração ambiental pelo pesquisador. 

♦ Acompanhamento do cronograma estabelecido pelo pesquisador, em 
especial no que tange aos resultados dos trabalhos e a entrega dos 
relatórios. 

♦ Encaminhamento de cópias dos relatórios parciais e finais das para o 
setor competente da Cgeuc, Gerex-MG e para o Centro de Referência 
e Documentação do Parque. 

♦ Controle quanto à disponibilidade de acomodação nas AEI voltadas 
ao atendimento do pesquisador, de acordo com o cronograma 
apresentado. 

♦ Verificação do cumprimento, pelos pesquisadores, dos procedimentos 
estabelecidos para as AEI voltadas ao atendimento dos mesmos. 

2 - Buscar parceria com instituições afins à pesquisa para apresentação de 
projetos específicos ao Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e outros 
órgãos e instituições de financiamento, visando a obtenção de recursos para o 
financiamento de pesquisas e atividades de monitoramento indicadas neste 
Plano. 

3 - Solicitar aos pesquisadores que atuaram nos estudos para elaboração deste 
PM, que após a identificação de todo o material coletado, os resultados sejam 
encaminhados para a chefia da UC, a fim de compor o banco de dados da 
mesma. 

4 - Incorporar todos os resultados de pesquisa e estudos no banco de dados do 
Parque. 

5 - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas no PNSC, principalmente aquelas 
indicadas como prioritárias neste PM. 

6 – Divulgar, junto às instituições afins de ensino e de pesquisas e em mídia 
apropriada, a relação das pesquisas prioritárias e as facilidades oferecidas pela 
UC para realização das mesmas. 

7 - Buscar o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino para a 
realização de projetos acadêmicos - dissertações e teses - cujos resultados 
possam ser aproveitados para o controle e o entendimento dos processos 
naturais que regem os sistemas biótico e abiótico locais.  

8 - Realizar as pesquisas abaixo apresentadas. 

Flora 

8.1 - Realizar estudos que enfoquem áreas com diferentes graus de 
antropização, visando a avaliação qualitativa e quantitativa dos prejuízos 
causados pela interferência antrópica sobre as diferentes formações 
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vegetacionais da região, permitindo, assim, a análise dos diferentes níveis desta 
interferência e a possibilidade da aplicação de ações emergenciais de manejo 
ambiental. 

• Para a realização destes estudos, sugere-se que sejam escolhidas áreas 
de antigos retiros no Chapadão da Canastra, cuja interferência antrópica 
não ocorre desde a criação do Parque, ou seja, há mais de 20 anos e em 
áreas no Chapadão da Babilônia, expostas às diversas atividades 
antrópicas exercidas ao longo dos anos. 

8.2 - Desenvolver estudos sobre a flora do PNSC que visem localizar e mapear 
novas populações de espécies endêmicas, visando um maior conhecimento 
sobre a distribuição e dinâmica populacional das mesmas. 

• Caso sejam identificadas novas áreas com potencial para a preservação 
destas espécies,  estas serão objeto de ações especiais de proteção. 

• Os estudos deverão ser realizados no interior da UC, abrangendo as 
diferentes fisionomias vegetacionais. 

8.3 - Realizar o mapeamento e conhecer a dinâmica populacional do capim-
gordura Melinis minutiflora, capim-braquiária Brachiaria decumbens e outras 
espécies herbáceas exóticas invasoras, encontradas dentro da UC. 

8.4 - Realizar estudos de fenação com o capim-gordura, nas manchas da 
espécie existente próxima à Estrada Principal do Chapadão da Canastra, com o 
objetivo de verificar a possibilidade de erradicação da espécie através deste 
procedimento. 

• Esta atividade será realizada por técnicos da UC, ou por pessoas 
credenciadas, a título experimental, sendo que todos os procedimentos 
técnicos/científicos deverão ser adotados. 

• Na realização desta atividade serão tomadas todas as precauções para 
que danos ambientais não venham a ocorrer na área do experimento, 
devendo ser monitorada e avaliada a re-colonização do local pelas 
espécies nativas, grau de sucesso de recrutamento, etc. 

• Equipamentos mecanizados não poderão ser utilizados. 

8.5 - Realizar inventário das populações de espécies vegetais arbustivas e 
arbóreas exóticas encontradas no interior da UC e buscar procedimentos de 
erradicação ou controle das mesmas. 

8.6 - Desenvolver estudos em diferentes fisionomias vegetacionais e em áreas 
próximas à represa de Furnas, no município de Delfinópolis, visando um 
conhecimento mais aprofundado da flora do Chapadão da Babilônia e a 
obtenção de dados relevantes sobre as formações vegetacionais ocorrentes 
nestes locais, principalmente no cerrado rupestre.  

• Este estudo permitirá a complementação do inventário das espécies 
vegetais da UC. 

• O mesmo deverá mapear áreas de maior importância para a preservação 
das espécies e indicar ações de maneja e proteção para estes 
ambientes. 

8.7 - Realizar levantamentos e estudos florísticos em formações florestais da 
região, visando o aprofundamento do conhecimento destas formações, as quais, 
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possivelmente, contêm diversas espécies ainda não descritas e novas 
ocorrências para a região, principalmente no que diz respeito às epífitas. 

8.8 - Realizar levantamentos e estudos específicos sobre a estrutura florística e 
a dinâmica populacional nas áreas impactadas pela extração de pedras 
(mineração de quartzito). 

• Esta atividade deverá fornecer informações sobre os impactos causados 
pelas mineradoras nas áreas investigadas, principalmente em Campos 
Rupestres, visando a adoção de ações de manejo nestes ambientes. 

• Estes estudos deverão ser realizados no Chapadão da Babilônia, com 
uma concentração maior na região próximo à Represa de Furnas. 

8.9 - Realizar estudos sobre a biologia reprodutiva das espécies vegetais 
endêmicas, visando avaliar quais são as barreiras existentes para o isolamento 
das mesmas. 

Fauna 

8.10 - Realizar estudos com enfoque no levantamento das espécies apícolas 
nativas e exóticas nas diferentes formações vegetacionais da UC, bem como as 
interações entre as espécies nativas e exóticas que possam estar ocorrendo. 

8.11 - Realizar estudos sobre o impacto epidemiológico dos animais domésticos 
sobre a fauna silvestre do PNSC, com especial enfoque para as populações de 
carnívoros silvestres. 

8.12 – Complementar o inventário de odonatas e utilizá-las como indicadores de 
qualidade ambiental. 

8.13 - Realizar inventário da ictiofauna, visando ampliar as informações sobre a 
biologia das espécies de peixes da PNSC e da ZA. 

• Estes estudos deverão ser direcionados aos aspectos da reprodução, 
alimentação e relações interespecíficas dos peixes que ocorrem na 
região. 

• As espécies exóticas que ocorrem na região também devem estar 
incluídas nesse estudo. 

8.14 - Elaborar levantamento sobre a atividade pesqueira que ocorre na região 
do PNSC. 

• Caso seja identificada qualquer atividade que requeira reorientação, um 
programa de conscientização ambiental deverá ser instituído pelas 
técnicas do Parque buscando apoio do NEA-MG. 

8.15 - Realizar estudos para a identificação e mapeamento das áreas 
significativas quanto à riqueza e diversidade da herpetofauna. 

• Tal estudo deverá levar em consideração o que se segue: 

♦ Definição da composição das comunidades de anfíbios e répteis na 
região do PNSC, assim como em áreas vizinhas que apresentem 
ambientes singulares ou ainda em bom estado de conservação, onde 
potencialmente possam ocorrer espécies ou populações importantes 
não inclusas na área do Parque.  
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♦ Avaliação da composição da comunidade e diversidade de espécies 
em áreas especificas da UC, visando determinar ambientes de maior 
e menor riqueza, ambientes específicos de ocorrência de espécies 
potencialmente endêmicas ou de maior susceptibilidade a alterações 
ambientais. 

♦ Definição dos padrões biológicos básicos das espécies identificadas 
como: sazonalidade, habitats preferenciais, estratégias reprodutivas e 
defensivas, alimentação e abrigo. 

♦ Composição de espécies de anuros em diferentes tipos estruturais de 
habitats (mapeamento). 

♦ Composição da anurofauna nas poças temporárias do Chapadão da 
Canastra. 

♦ Composição e sucessão de espécies da hepertofauna em ambientes 
sujeitos a impactos diversos, tais como: áreas de maior visitação, 
áreas mais constantemente queimadas, ambientes alterados por 
erosão ou mineração. 

♦ Estabelecimento de bases para o monitoramento de eventuais 
alterações nas comunidades, como: flutuações na densidade de 
espécies, alterações, introduções ou mesmo extinções locais. 

8.16 - Realizar estudos relacionados à avifauna, visando sistematizar e atingir 
um nível de informação mínima que permita o conhecimento das espécies que 
ocorrem no PNSC e suas relações com o meio e entre seus diferentes 
integrantes, de forma a permitir a adoção de medidas de manejo especificas 
para as mesmas. 

8.17 - Realizar inventário completo da avifauna terrestre e aquática do PNSC e 
seu entorno. 

• O estudo deverá verificar o status de conservação de cada espécie. 

• Os estudos em ambientes de Campo Limpo, Campo Úmido e Campo 
Rupestre do PNSC deverão ser priorizados. 

8.18 - Realizar estudo da biologia básica de espécies de aves ameaçadas de 
extinção, migratórias, endêmicas e bioindicadoras que ocorrem no PNSC, tais 
como: sua alimentação, seus ambientes de ocorrência, seus locais de abrigo, 
suas inter-relações com animais e plantas e seu comportamento reprodutivo. 

8.19 - Realizar pesquisas sobre a biologia do pato-mergulhão Mergus 
octosetaceus. 

A possível rotação entre áreas de uso do pato-mergulhão mergulhão Mergus 
octosetaceus e ambientes com densidade elevada de lambaris Astyanax spp, 
deverá ser definida, visando avaliar se as áreas com maior densidade de 
lambaris representam sítios preferenciais para esta espécie. 

8.20 - Realizar estudos sobre a biologia e a ecologia do gato-palheiro (Oncifelis 
colocolo) no PNSC, bem como do seu status populacional, visando a 
conservação das suas populações. 

8.21 - Realizar estudos sobre o isolamento populacional e as alterações 
ecológicas e comportamentais, causadas por influência humana, em lobo-guará 
(Chrysocyon brachyurus). 
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• O grau de isolamento populacional deverá ser determinado através de 
estudos genéticos na sub-população de lobo-guará a leste do Chapadão 
da Canastra. 

8.22 - Realizar levantamento sobre a ecologia, adaptatibilidade à ambientes 
alterados, áreas de ocorrência e padrões de dispersão de pequenos felinos 
silvestres, com fins aplicativos à conservação das populações, com ênfase para 
as espécies ameaçadas de extinção. 

8.23 - Realizar estudos para o conhecimento da comunidade de pequenos 
mamíferos volantes da região, sua distribuição e os fatores biogeográficos 
envolvidos, além de sua representatividade para a comunidade florística e seu 
papel na composição vegetal da região. 

8.24 - Realizar estudos sobre o status populacional de morcegos hematófagos e 
o impacto dos mesmos sobre as criações domésticas. 

8.25 - Realizar estudos para o conhecimento do status populacional de 
pequenos mamíferos não-volantes, de sua distribuição e dos fatores 
biogeográficos envolvidos, além de sua sensibilidade a distúrbios ambientais. 

8.26 - Realizar estudos sobre a biologia e ecologia do tatu-canastra (Priodontes 
maximus) e o seu status populacional no PNSC, visando à obtenção de 
informações possíveis de serem aplicadas na conservação de suas populações. 

8.27 - Realizar os estudos para a identificação dos fatores ecológicos que 
implicam na ocorrência de simpatria entre seis espécies de tatus pertencentes a 
quatro gêneros. 

• Nos estudos deverão ser priorizadas áreas de campo sujo e cerrado. 

8.28 - Realizar estudo sobre a biologia e ecologia do tamanduá-bandeira 
(Myrmecophaga tridactyla). e o isolamento de populações de tamanduá-mirim 
(Tamandua tetradactyla). 

• O status populacional do tamanduá-mirim deste táxon, sua área de 
ocorrência e os fatores determinantes para a enfraquecimento de suas 
populações deverão ser determinados por este estudo. 

8.29 - Realizar estudo sobre o isolamento e status populacional da lontra (Lontra 
longicaudis) na região do Chapadão da Canastra. 

8.30 - Realizar estudos sobre a ecologia da raposa-do-campo (Pseudalopex 
vetulus) com fins aplicativos na conservação das populações. 

8.31 - Realizar estudo para o conhecimento da diversidade de primatas no setor 
sul do PNSC e as implicações evolutivas de sua ocorrência. 

• Os táxons característicos do bioma de Mata Atlântica e o status de outras 
espécies de primatas ocorrentes em áreas do Parque deverão ser 
determinados por este estudo. 

8.32 - Desenvolver estudos que visem identificar as principais relações tri-
tróficas (plantas-consumidores-animais associados), estabelecendo-se as 
ligações entre cadeias tróficas, guildas e comunidades no ecossistema em 
estudo. 
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Arqueologia 

8.33 - Realizar pesquisa arqueológica do PNSC e da ZA, atendendo pelo menos, 
aos seguintes requisitos: 

♦ identificação de áreas com potencial arqueológico e indicação de 
medidas a serem adotadas para a sua proteção;  

♦ registro cartográfico os sítios encontrados (georeferenciamento); 

♦ classificação tipológica dos sítios arqueológicos contendo: 1) 
descrição física do espaço; 2) classificação das pinturas e/ou gravuras 
existentes; 3) técnica e materiais utilizados na elaboração das pinturas 
e/ou gravuras; 4) presença de material lítico e cerâmico, e 5) 
classificação da importância do(s) sítio(s) para a arqueologia estadual 
e federal; 

♦ estado de conservação; 

♦ acesso; 

♦ indicação de medidas a serem adotadas para a proteção dos sítios e 
da conveniência ou não de sua abertura à visitação pública; 

♦ indicação de meios para a difusão das informações obtidas a respeito 
da cultura material e das manifestações desses antigos habitantes da 
área. 

• Deverá ser dada prioridade de pesquisa aos sítios Samambaia e Letreiro.  

• Neste inventário deverá ser considerada desde a ocupação pré-histórica 
e indígena, até a de quilombolas. 

Incêndio 

8.34 - Realizar estudo sobre a freqüência dos incêndios provocados por raios no 
Parque com destaque para aqueles que ocorrem ao longo da linha de 
transmissão. 

8.35 - Realizar estudo sobre a dinâmica e ecologia do fogo que atinge o PNSC e 
sua ZA. 

♦  Desenvolver estudos que visem o conhecimento sobre a composição 
florística em áreas com diferentes graus de susceptibilidade ao fogo, 
avaliando os efeitos causados pela ação constante do fogo nestas 
diferentes fisionomias vegetacionais, possibilitando a aplicação de 
medidas de manejo para minimizar os efeitos negativos deste.  

♦ O estudo deverá enfocar os seguintes temas: 1) Efeitos da execução 
dos aceiros na estrutura e composição de espécies da flora; 2) 
Espécies da fauna e flora mais sensíveis aos incêndios; 3) Efeitos da 
execução dos aceiros sobre a fauna; 4) Pertinência da realização de 
aceiros (roçada) nas áreas próximas aos capões de mata, com o 
objetivo de proteção dos mesmos; e 5) Os efeitos das queimadas nos 
aceiros e das queimas naturais sobre os componentes da fauna e 
flora (diversidade de espécies, mortalidade, distribuição das espécies 
exóticas, etc.). 
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• Os estudos deverão ampliar o conhecimento e a discussão sobre a 
ecologia do fogo e incorporar o "saber” das comunidades locais.  

• Conhecer os reais efeitos das queimadas na dinâmica de nutrientes do 
solo e em drenagens de pequeno porte. 

8.36 - Realizar pesquisa com vistas ao conhecimento da viabilidade ambiental 
dos aceiros negros. 

• Os estudos deverão considerar principalmente a ocorrência de espécies 
endêmicas, raras ou ameaçadas da flora e fauna que podem se localizar 
às margens das estradas onde será feito o aceiro. 

• Locais especiais de reprodução, refúgio, alimentação e áreas úmidas 
também devem ser estudadas, mapeadas e se necessário excluídas das 
ações de aceiramento. 

História e Cultura 

8.37 - Promover inventário do patrimônio cultural do Chapadão da Babilônia, 
com vistas à sua preservação. 

8.38 - Elaborar um programa de registro das fontes orais sobre a tradição do 
fabrico do queijo Canastra, a qual é vista como um dos principais traços culturais 
de toda a região. 

• Na realização deste estudo deverão ser levantados em conta todos os 
trabalhos já realizados e ser estudada a necessidade de 
complementação. 

• Os levantamentos devem ser gravados e obtidos em entrevistas 
estruturadas, gerando documentos textuais, através de suas 
transcrições. 

• O recolhimento dos testemunhos orais junto aos antigos fabricantes do 
queijo canastra deverá objetivar o registro das experiências vividas pelos 
entrevistados em suas comunidades, dentro de um contexto histórico de 
mudanças e renovação da atividade e dos métodos tradicionais do 
fabrico do produto. 

• Estas informações deverão ser destinadas dar suporte as atividades 
culturais e pedagógicas, bem como para subsidiar futuras pesquisas. 

• Este programa poderá servir como um instrumento na consolidação da 
tradição sobre as novas bases tecnológicas buscadas, atualmente, pelos 
produtores. 

Linha de Transmissão 

8.39 - Realizar estudo para o conhecimento dos efeitos das linhas de 
transmissão de energia no meio biótico e na paisagem do Parque. 

Hidrologia 

8.40 - Realizar estudo hidrogeológico de quantificação de reservas e de 
disponibilidade aqüífera em ambientes de rochas fraturadas existentes na região 
do Parque. 
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8.41 - Realizar estudos de qualidade das águas superficiais e subterrâneas da 
UC com base em amostragens comparativas de background, por sub-bacia e 
entre bacias. 

8.42 - Mapear os domínios de vuInerabilidade natural dos aqüíferos da região do 
Parque. 

8.43 - Realizar estudos para quantificar os deflúvios superficiais efluentes da 
área do Parque por bacia investigada (vazão de água), bem como a correlação 
de vazão entre bacias vizinhas. 

8.44 - Realizar estudos de poluição das águas superficiais por uso de pesticidas 
na agricultura, na ZA do PNSC, e suas implicações para as comunidades 
vegetal e animal da UC. 

8.45 - Realizar estudos indicadores dos pulsos de vazão como respostas a 
previsão de cheias em bacias/sub-bacias hidrográficas sustentados por 
diferentes tipos de rochas. 

8.46 - Realizar estudo das taxas de infiltração e recarga em zonas de diferentes 
tipos de relevo para uma mesma bacia aqüífera na área do Parque e em seu 
entorno imediato. 

8.47 - Realizar estudos hidrogeoquímicos regionais, locais e comparativos entre 
bacias e sub-bacias. 

Clima 

8.48 - Realizar estudos sobre o clima da região onde o PNSC está inserido.  

• Estes estudos deverão enfocar os seguintes aspectos: 1) Regime de 
precipitação, temperatura, ventos, umidade; 2) Balanço Hídrico; 3) 
Estabelecer relação e influência com el Niño e la Niña, se pertinente; e 4) 
Outros eventos excepcionais que ocorrem na área. 

Espeleologia 

8.49 - Realizar inventário dos sítios espeleológicos do PNSC e de seu entorno 
imediato, visando uma melhor avaliação deste patrimônio, através de parâmetros 
morfológicos, sedimentológicos, hidrológicos e biológicos. 

Geologia 

8.50 - Realizar estudos geotécnicos dos maciços de rochas filíticas e quartzíticas 
existentes na região da PNSC.  

8.51 - Realizar levantamento geológico-geomorfológico semidetalhado do PNSC, 
objetivando um melhor conhecimento litoestratigráfico, estrutural, morfológico e 
dos processos geomórficos da área. 

Uso público 

8.52 – Elaborar estudos para a definição da capacidade de suporte das áreas 
abertas à visitação pública, visando seu monitoramento e controle. 

• Após a realização destes estudos, as indicações deverão ser adotadas 
para cada AEI ou atividade. 
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9 - Articular junto a The Nature Conservancy do Brasil (TNC) e o Instituto Hórus 
de Desenvolvimento e Conservação Ambiental, a inclusão do PNSC nos estudos 
que estão sendo realizados por estas instituições sobre a invasão de ambientes 
naturais por espécies exóticas. 

10 - Elaborar um programa de monitoramento para o PNSC, com base no 
Sistema de Monitoramento da Biodiversidade nas Unidades de Conservação 
(Simbio), o qual deverá contemplar avaliações e/ou definições quanto a: 

♦ efetividade de políticas, estratégias de manejo e normas 
estabelecidas para a UC; 

♦ mudanças e/ou variações ambientais nos primeiros estágios e seus 
efeitos ecológicos; 

♦ registros de respostas a interferências ambientais, socioeconômicas e 
institucionais, que influenciam na proteção da biodiversidade da UC; 

♦ mudanças socioeconômicas e institucionais; 

♦ estabelecimento de novas propostas para as mudanças identificadas, 
bem como para as ações de manejo. 

• Serão definidos e testados bioindicadores para monitoramento da 
qualidade ambiental da UC. 

• Para o estabelecimento das "bases de conhecimento/comparação" 
(baselines) do programa de monitoramento, recomenda-se realizar 
estudos com odonatos, plantas vasculares e dados dos grandes grupos 
de solos. 

• Indicadores socioeconômicos e institucionais, também deverão ser 
definidos. 

• Preferencialmente, os estudos e pesquisas a serem realizados no PNSC 
deverão contribuir para o monitoramento da qualidade ambiental e da 
diversidade biológica. 

• Novos conhecimentos e/ou resultados de pesquisas realizadas no 
Parque, deverão ser incorporadas a este Programa; 

• Todos os resultados de monitoramento deverão ser armazenados no 
banco de dados do Parque. 

• Os resultados das atividades de monitoramento deverão ser utilizados 
para verificação do cumprimento dos TC ou de outros instrumentos 
pertinentes. 

• Sempre que observada qualquer alteração nos resultados das análises, 
atividades especificas para a garantia da qualidade ambiental deverão 
ser realizadas. 

• A concepção e implementação do Programa poderão ser realizadas 
mediante convênio com universidades ou instituto de pesquisa, bem 
como o desenvolvimento das atividades subseqüentes. 

• Funcionários do Parque deverão ser treinados para a realização das 
atividades de monitoramento, quando viável. 
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11 - Buscar apoio, inclusive financeiro, junta à administração das UHE de Furnas 
e Mascarenhas de Moraes, ANA, Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 
(Funbio), Programa Nacional da Diversidade Biológica (Pronabio) e Programa de 
Revitalização do Rio São Francisco, dentre outros, para a elaboração e 
implementação do programa de monitoramento para a PNSC. 

12 - Realizar o monitoramento da qualidade de água da PNSC e da ZA, visando 
o acompanhamento sistematizado de parâmetros indicadores da evolução da 
qualidade. 

13 - Monitorar o avanço da área ocupada por espécies de plantas exóticas, em 
especial capim gordura, Pinus, capim-braquiária e eucalipto. 

• Este monitoramento será realizado com base no mapeamento proposto 
como atividade de pesquisa e também utilizará imagens de satélite e 
constatação visual. 

14 - Elaborar projeto de monitoramento da visitação para a Unidade. 

• Este projeto deverá ser realizado de forma sistêmica, recolhendo 
informações que orientem o chefe da Unidade em relação ao fluxo de 
visitantes, satisfação e perfil dos mesmos, bem como o controle da 
qualidade ambiental dos locais abertos a visitação. 

14.1 - Monitorar os impactos nos meios físicos e bióticos, nos locais destinado à 
visitação pública. 

14.2 - Monitorar a satisfação do visitante na realização das atividades de 
visitação no Parque e quanto à qualidade dos serviços prestados. 

15 - Monitorar a dinâmica dos processos erosivos, bem como a eficiência das 
medidas especificas adotadas. 

16 – Monitorar, através da realização de pesquisas sistemáticas, a eficiência e a 
evolução das atividades voltadas ao estabelecimento de uma maior e melhor 
interação com os diversos públicos que interagem direta e indiretamente com o 
Parque. 

17 - Realizar pesquisas sistemáticas objetivando monitorar a eficiência e 
evolução das atividades voltadas à conscientização ambiental. 

18 - Elaborar programa de monitoramento topográfico das feições de 
instabilização (ravinas, voçorocas e movimentos de massa) da área do Parque. 

• Este programa deverá ser estabelecido em escala de detalhes (maior ou 
igual a 1:500), de maneira a identificar pontos de surgência d'água, 
paredes instáveis das feições, declividades diferenciadas dentro e fora da 
feição, trechos de concentração do escoamento superficial, áreas com 
cobertura vegetal, cota e posição de cursos d'água mais próximos. 

• Os levantamentos deverão ser atualizados sempre que ocorrer alteração 
significativa da feição seja por instabilização, seja por intervenção 
antrópica nela ou em sua área de entorno. 

• Deverão ser priorizadas áreas com erosão de origem antrópica. 

• Este programa poderá ser realizado, preferencialmente, em parceria com 
universidades que atuem na região. 

19 - Instalar sete estações pluviométricas e fluviométricas no PNSC.  
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• Esta atividade poderá ser implantada através de parcerias com 
instituições de pesquisa, ANA e UHE de Furnas e Mascarenhas de 
Moraes, dentre outras. 

• Os locais de instalação das estações deverão ser estabelecidos 
mediante critérios técnicos. 

20 - Realizar o monitoramento das ações estabelecidas nos TC ou em outros 
instrumentos pertinentes, principalmente o que tange à expansão das áreas 
utilizadas com atividade agrícola e pecuária. 

• Este acompanhamento deverá ser realizado através de imagens de 
satélite e visitas in loco. As informações básicas para este monitoramento 
serão aquelas estabelecidas quando da elaboração dos TC ou de outros 
instrumentos pertinentes. 

21 - Realizar estudos de alternativas econômicas para a ZA, especialmente para 
a substituição do uso do fogo. 

22 - Realizar estudos sobre a relação estrada/chuva/erosão e técnicas 
adequadas de contenção. 

AGGI Proteção e Manejo 

1- Controlar e reduzir as populações de Appis melifera existentes no interior do 
PNSC objetivando reduzir a competição com as abelhas nativas. 

1.1- Eliminar toda colméia de Appis melifera encontrada no interior do Parque, 
nas áreas já indenizadas. 

• Esta atividade poderá ser incorporada pelas equipes de fiscalização e 
monitoramento, se viável. 

• Deverá ser incentivada, a substituição da atividade de apicultura de Appis 
melífera por espécies nativas, nas áreas não indenizadas do Parque e na 
faixa de 5 km de raio do seu entorno.  

1.2 - Solicitar aos apicultores locais informações e treinamento para a eliminação 
das colméias. 

1.3 - Divulgar para todos os envolvidos o procedimento de eliminação das 
populações de Appis melifera e os motivos de sua realização.  

1.4 - Solicitar a todos os envolvidos em atividades realizadas dentro do PNSC 
que a identificação de qualquer colméia no interior da UC seja comunicada ao 
setor de Proteção e Manejo, se possível com sua posição georeferenciada. 

2 - Realizar o levantamento dos tanques de piscicultura localizados nas áreas 
não indenizadas do Parque, promovendo a eliminação de espécies exóticas, se 
houver. 

• Esta atividade deverá fazer parte dos TC ou de outros instrumentos 
pertinentes observando as peculariedades de cada situação. 

3 - Restringir e normatizar o acesso de visitantes nas áreas de forrageamento e 
nidificação do pato-mergulhão, caso sejam identificados outros pontos, além das 
AEI Casca d'Anta - Parte Alta e Casca d'Anta - Parte Baixa. 
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4 - Criar condições para a realocação de serpentes peçonhentas encontradas 
nas AEI de visitação pública. 

4.1 - Definir locais para soltura dos espécimes. 

4.2 - Treinar funcionários para captura dos espécimes, equipando portarias e 
veículos com material adequado para tais procedimentos. 

5 - Elaborar um programa de recomposição de mata ciliar em trechos críticos 
identificados, tais como no ribeirão Grande, vale do Facão, rio Turvo e ribeirão 
das Bateias e ZA. 

• Um projeto deverá ser elaborado, devendo o mesmo ser aprovado pelo 
Cgeuc, para sua implementação. 

• Este programa deverá permitir o restabelecimento da conectividade entre 
fragmentos florestais através de reflorestamento com espécies nativas, 
principalmente nos "corredores" Guarda-mor Santa Maria, Mata das 
Perobas e Mata do Rio Turvo. 

• Este programa poderá ser desenvolvido preferencialmente em parceria 
com universidades da região. 

• O programa deverá prever ações de conscientização ambiental no 
sentido de sensibilizar a população sobre a importância e necessidade de 
proteção e recuperação destes ambientes. 

• Esta atividade deverá constar nos TC ou em outros instrumentos 
pertinentes e contar com autorização dos proprietários. 

• Os viveiros das mudas para implementação deste programa deverão ser, 
preferencialmente, implantados fora dos limites da UC. 

• As comunidades deverão ser envolvidas nas atividades previstas, 
principalmente no que tange a produção de mudas, na medida do 
possível. 

6 - Desenvolver um programa para formação de peritos em incêndios florestais. 

• Este deverá ser desenvolvido em parceria com o Prevfogo e o 
Departamento de Recursos Humanos da Administração Central do 
Ibama. 

• A população do entorno com perfil para o desenvolvimento destas 
atividades poderá ser envolvidos. 

7 - Implementar um sistema de prevenção e combate a incêndios para o Parque 
e ZA, baseado na seguinte estrutura organizacional e funcional: 

7.1 - Estruturar três brigadas, duas no Chapadão da Canastra e uma no 
Chapadão da Babilônia. 

• As brigadas serão implantadas nas seguintes áreas: 

♦ AEI – São João Batista da Serra da Canastra, que contará com duas 
sub-base, sendo uma na AEI Jaguarê e outra na AEI Casca d'Anta 
Parte Baixa. Cada um destes postos contará com um efetivo de 10 
brigadistas. 

♦ AEE São João Batista do Glória - contará com um efetivo de 20 
brigadistas. 
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♦ AEE Sacramento - contará com um efetivo de 10 brigadistas. 

• Os brigadistas deverão ser contratados para o período de junho a 
dezembro de cada ano. 

• O treinamento dos brigadista deverá ocorrer até o mês de maio, quando 
também será realizada a seleção dos mesmos. 

• A coordenação geral das atividades de prevenção e combate aos 
incêndios do PNSC, ficará sob o comando do Responsável de Operação 
de Incêndios, o qual contará com uma equipe de apoio e três 
Responsáveis de Brigada, como apresentado na Figura 41. 

• O Responsável de Operações de Incêndios detém a tomada de decisões 
e transmissão de ordens para os Responsáveis de Brigadas. 
Preferencialmente, devem possuir curso superior na área ambiental, 
capacidade de liderança, conhecimentos de cartografia e GPS e 
experiência em prevenção e combate a incêndios. 

• Os Responsáveis de Brigadas, os quais mantêm o comando direto dos 
brigadistas, devem ter ensino médio completo e capacidade de liderança 
e comunicação, e ainda treinamento e experiência em técnicas de 
planejamento e combate, conhecimentos da área do PNSC e saber 
operar equipamentos de comunicação e de posicionamento geográfico 
(mapas e GPS). 

• Os brigadistas contratados devem possuir preferencialmente nível médio 
ou ensino fundamental completo e carteira de habilitação nas categorias 
A ou B, de acordo com as funções a serem realizadas, conforme disposto 
na Figura 41. 
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FIGURA 41 - Composição e Fluxograma da Estrutura Hierárquica do Sistema de Combate a 
Incêndio do PNSC. 
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• O Responsável de Operações de Incêndios deve ser apoiado ainda por 
uma equipe de logística, formada por no mínimo de três pessoas, para 
execução de tarefas relativas ao apoio no transporte de brigadistas e 
suprimento /manutenção de equipamentos de combate (condução, 
abastecimento, manutenção do veículo, disponibilização e controle de 
abafadores, bomba costal, motossera, enxada etc), alimentação (compra 
e distribuição de alimentos e água) e alojamento (limpeza e organização 
das bases e acampamentos, montagem de barracas, etc.), podendo ser 
estes, funcionários do PNSC com outras atribuições, devendo ser 
acionados sempre que necessário. 

• O Responsável de Operações de Incêndio deve dispor também de um 
espaço, de preferência na sede da Unidade, com todos os meios 
necessários para comunicação por rádio, telefone/fax e acesso aos 
mapas, computadores e veículos. 

7.2 - Estudar a viabilidade de terceirização da atividade de prevenção e combate 
a incêndios, incluindo nesta os serviços de transporte e deslocamento do efetivo 
relacionado a esta atividade. 

• No processo de contratação da empresa para implementação das 
atividades de prevenção e combate previstas neste Plano, deve ser 
sugerido que sejam contratadas pessoas que residam na região e que 
conheçam a área do PNSC. 
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7.3 - Operar, no período critico, em regime de plantões, com brigadistas 
instalados nos postos de observação e nas bases em escalas de revezamento. 

7.4 - Disponibilizar, no período noturno e nos finais de semana, brigadistas para 
os plantões nas bases das brigadas, no período critico. 

7.5 - Reestruturar para a área do Chapadão da Canastra, os seguintes postos de 
observação: 

♦ AEI Postos da Serra Brava. 

♦ AEI Bentinho. 

♦ AEI Jaguaré. 

♦ AEI Torre dos Currais. 

7.6 - Utilizar para a área do Chapadão da Babilônia os seguintes pontos de 
observação, (coordenadas aproximadas): 

♦ Ponto 1: 20º18’17’’ S e 46º34’19’’ W. 

♦ Ponto 2: 20º20’35’’ S e 46º34’25’’ W. 

♦ Ponto 3: 20º22’11’ S e 46º35’19’’ W. 

♦ Ponto 4: 20º24’63’’ S e 46º34’16’’ W. 

♦ Ponto 5: 20º31’50’’ S e 46º25’47’’ W. 

♦ Ponto 6: 20º34’48’’ S e 46º19’08’’ W. 

♦ Ponto 7: 20º18’65’’ S e 46º45’03’’ W. 

♦ Ponto 8: 20º23’41’’ S e 46º42’88’’ W. 

7.7 - Estabelecer um sistema de comunicação baseado nos seguintes meios: 

♦ Rádios fixos nas bases das brigadas. 

♦ Rádios móveis nos veículos. 

♦ Rádios HT para os brigadistas em ações volantes e nos postos de 
observação. 

7.8 - Estabelecer um sistema de fiscalização nos meses de maiores riscos 
(estação seca), com relação ao uso do fogo como técnica agrícola. 

7.9 - Realizar os aceiros previstos (item 7.12), iniciar a fiscalização e intensificar 
rondas, no período com menores índices pluviométricos no ano, maiores 
temperaturas médias e máximas e menores níveis de umidade relativa, com 
base nos dados das estações meteorológicas. 

7.10 - Utilizar as bases e sub-bases das brigadas de incêndio como apoio para 
as atividades de fiscalização. 

7.11 - Utilizar motocicletas e quadriciclos nos serviços de fiscalização e ronda. 

7.12 - Aumentar a eficiência das estradas internas abaixo relacionadas, que 
atuarão como aceiros, por meio da realização de aceiros negros viáveis, ou 
roçada, como técnica de prevenção e combate a incêndios. 

♦ AEI Estrada Principal do Chapadão da Canastra. 
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♦ Estrada de acesso à AEI Cachoeira dos Rolinhos. 

♦ Acesso interna à AEI Portaria São João Batista da Canastra. 

♦ Acesso a AEI Casca d'Anta Parte Alta. 

♦ Acesso interno à área da mineração de caulim. 

♦ Acesso à divisa norte próximo a AEI Torre dos Currais. 

• O aceiro negro só poderá ser realizado após o fechamento da estrada 
para o transito externo.  

• O aceiro negro só poderá ser realizado após a conclusão dos estudos de 
viabilidade ecológica. 

• O aceiro negro só pode ser realizado quando o parque contar com 
pessoas especializadas, equipamentos adequados e em épocas e dias 
propícios. 

• Para o desenvolvimento do aceiro negro é fundamentais o apoio de pelo 
menos dois carros pipa, cada um com cerca de 6.000 litros. 

• Na Estrada Principal do Chapadão da Canastra a faixa aceirada deve ter 
entre 25 e 30 metros de largura.  

• Na Estrada Principal do Chapadão da Canastra o lado que deverá ser 
feito o aceiro negro ou roçado será escolhido em função da menor 
densidade da vegetação e do favorecimento de diversas outras 
características técnicas como solo, declividade, presença de nascentes e 
córregos. 

• Na Estrada Principal do Chapadão da Canastra, os aceiros poderão ser 
realizados em lados alternados de acordo com a necessidade.  

• Nas áreas com ocorrência vegetação arbórea não deverá ser realizado 
aceiro negro ou roçado. 

• Os aceiros no Chapadão da Babilônia deverão ser feitos em comum 
acordo com os proprietários e constar nos TC ou em outros instrumentos 
pertinentes. 

• 7.13 - Realizar aceiros nas propriedades do entorno, limítrofes com a UC, 
em situações que o requeiram, como mecanismo preventivo aos 
incêndios no Parque. 

• A realização destes aceiros deve ser feita em comum acordo com os 
proprietários. 

7.14 - Promover um sistema de socialização de maquinário e pessoal para a 
realização de aceiros na ZA, de acordo com o calendário agrícola da região e de 
queima controlada. 

• Neste sistema deverão ser envolvidos órgãos ambientais, prefeituras e 
associações de produtores e outros correlatos. 

• A aquisição de equipamentos mínimos para a prevenção e combate a 
incêndio florestal tais como bomba d’água e abafadores, deverá ser 
incentivada junto aos proprietários. 
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7.15 - Estabelecer um sistema de monitoramento e documentação das 
atividades de prevenção e combate a incêndios, no PNSC e na ZA, baseado nos 
seguintes procedimentos: (para obtenção dos modelos dos relatórios, consulte 
Anexo 33). 

♦ preenchimento e envio do Relatório de Ocorrência de Incêndios (ROI), 
para o Prevfogo; 

♦ preenchimento do Relatório de Desempenho das Brigadas (Relatório 
1) pelo Responsável de Operações de Incêndio, para fins de 
documentação; 

♦ preenchimento do Relatório de Conscientização Ambiental (Relatório 
2) pelo Responsável de Operações de Incêndio, para fins de 
documentação; 

♦ preenchimento do Relatório de Aceiros (Relatório 3) pelo Responsável 
de Operações de Incêndio, para fins de documentação; 

♦ preenchimento do Relatório de Danos Ambientais Causados pelo 
Fogo (Relatório 4) pelo Responsável de Operações de Incêndio, para 
fins de documentação; 

♦ monitoramento da ação do fogo na flora e fauna do Parque, com base 
nas pesquisas previstas no item AGGI Pesquisa e Monitoramento; 

♦ levantamento dos custos anuais das atividades de prevenção e 
combate a incêndios; 

♦ levantamento de dados que abrangem a ocorrência de fogo, para 
melhorar a amostragem atual e futuras análises. 

• Os ROI devem ser elaborados após cada incêndio e seus dados geo-
referenciados quando possível. 

• Os relatórios devem ser analisados pelo Responsável de Operações de 
Incêndios, Responsáveis de Brigadas, brigadistas, equipe de apoio 
logístico e chefe do PNSC, para a adoção de medidas cabíveis e 
comunicação ao Prevfogo estadual e Ibama sede. 

• Após cada evento de combate aos focos de maior magnitudes (acima de 
1000 ha), deverão ser realizadas reuniões com os brigadistas, os 
Responsáveis de Brigada, o Responsável de Operações de Incêndio e o 
Chefe do Parque para análise das estratégias utilizadas e possíveis 
erros. 

7.16 - Estabelecer procedimentos para que o Responsável de Operação de 
Incêndio mantenha-se informado, através das informações geradas pela estação 
climatológica da Cemig, sobre as condições meteorológicas da região 
(temperatura, umidade relativa, velocidade do vento e precipitação), para cada 
situação de incêndio. 

• Devem ser elaboradas séries estatísticas com médias mensais destes 
dados, com a finalidade de prever épocas e locais de maior risco. 

7.17 - Promover a reciclagem periódica dos brigadistas e funcionários envolvidos 
com esta atividade, antes do período crítico de incêndios. 
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7.18 - Realizar ajustes no atual programa de treinamento promovido pelo 
Prevfogo, no que diz respeito à carga horária e conteúdo dos cursos, conforme 
apresentado nos Quadros 30 e 31. 

• A capacitação deverá ser realizada de forma diferenciada para os 
brigadistas contratados pela primeira vez e os que já atuaram na 
atividade. 

QUADRO 30 - Disciplinas e Carga Horária para a Formação dos Contratados pela Primeira 
vez para Atuarem no PNSC. 

Disciplinas Carga Horária 
Reconhecimento da Área do PNSC 24 
Manutenção e Organização de Ferramentas Manuais 4 
Equipamentos Motorizados 16 
Rádio-comunicação 4 
Procedimentos de Segurança em Transporte Terrestre e Aéreo 8 
Combate Aéreo 8 
Noções de Meio Ambiente 12 
Cartografia e GPS 16 
Noção de Operação e Manutenção de Motosserras 15 
Primeiros-socorros 8 
Total de Horas 115 

QUADRO 31 - Disciplinas e Carga Horária para Complementação da Formação dos 
Brigadistas que já Atuaram no PNSC. 

Disciplinas Carga Horária 
Relações Interpessoais e Aprimoramento das Relações com os 
Atores do Entorno da UC 

10 

Noções de Meio Ambiente 12 
Monitoramento do Efeito dos Incêndios  10 
Aprimoramento do Use de Cartografia e GPS 10 
Uso de Novos Equipamentos 5 
Primeiros-socorros 10 
Total de Horas 57 

7.19 - Implementar seguintes estratégias e ações, baseadas no projeto de 
prevenção e combate a incêndios: 

♦ Os observadores dos postos, ao detectarem um foco de incêndio, 
terão ação imediata, deslocando-se rapidamente em motocicletas ou 
quadricíclos e comunicando o responsável de sua brigada, mantendo-
o informado sobre todos os procedimentos adotados. 

♦ Os brigadistas que ficarem nos veículos, em rondas, deverão adotar 
os mesmos procedimentos acima mencionados. 

♦ Caso o brigadista detecte a impossibilidade de combate imediato, este 
deverá reportar o fato ao Responsável de Brigada, para a mobilização 
de outro(s) brigadista(s) ou brigada(s). 
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♦ Caso o incêndio seja de maiores proporções, os métodos a serem 
utilizados para cada situação e os reforços necessários serão 
definidos pelo(s) Responsável(is) da(s) Brigada(s), em conjunto com o 
Responsável de Operações de Incêndio. 

♦ Nas atividades de combate, prioritariamente serão utilizados métodos 
de combate direto (abafador, bombas costais, moto-bombas, 
caminhões pipa, lançamento de água por helicópteros ou aviões). 

♦ Na impossibilidade de combate direto, pode ainda ser utilizado 
combate indireto, com construção de linhas de defesa (faixas 
desprovidas de vegetação construídas com tratores ou ferramentas 
manuais) no momento do incêndio. 

♦ O uso de combate indireto, através de contra-fogo, também é possível 
nas áreas de vegetação de campo, desde que o pessoal envolvido 
com esta atividade tenha experiência e equipamentos adequados, 
como lança-chamas, pinga fogo, caminhões pipa. 

♦ No uso da técnica de contra-fogo, deve-se oferecer condições para a 
fuga da fauna e tomar os devidos cuidados com a possibilidade de 
descontrole do fogo. 

♦ Para as áreas de mata de galeria e outras formações vegetais 
fechadas, deve-se utilizar o combate direto com moto-bombas/pipas 
ou, em alguns casos, utilizando-se linhas de defesa feitas com 
ferramentas manuais, raspando-se a matéria orgânica do solo. Essas 
áreas devem ter prioridade de proteção nas ações de combate devido 
à maior sensibilidade do ambiente e difícil recuperação. 

♦ Nos casos de incêndios subterrâneos, em áreas de turfa, deve-se, 
prioritariamente, cavar trincheiras para cercar o foco e utilizar, 
preferencialmente, moto-bombas e caminhões-pipa para o combate. 

♦ Os brigadistas e os Responsáveis de Brigadas, devem ter um bom 
sistema de comunicação, formas de deslocamento rápido e serem 
treinados para estimar o comportamento do fogo de forma a permitir 
ao Responsável de Operações de Incêndio a tomada rápida de 
decisão, quanto à necessidade ou não de reforços humanos bem 
como de máquinas, equipamentos e ferramentas. 

♦ Aviões-tanque, muito eficientes em grandes operações, podem ser 
alugados durante o período crítico para cobrir a região do PNSC. 

♦ Helicópteros podem ser utilizados para combate, monitoramento e 
fiscalização da área, bem como para o transporte de brigadistas. 

7.20 - Adquirir Sistemas Especialistas de Informática para colaborar na tomada 
de decisão, análise de riscos e, simulação do comportamento do fogo. 

• Estes Sistemas levam em consideração dados locais como clima, 
topografia, quantidade e qualidade do material combustível, aceiros e 
fontes de água. 

• Esses Sistemas poderão ser desenvolvidos em parceria com entidades 
de pesquisa. 

7.21- Adquirir equipamentos de proteção individual para os brigadistas: 
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♦ Capacetes: devem ser adquiridos modelos mais resistentes que os 
atuais (modelos similares aos equipamentos de escalada), 
importantes para deslocamento nas áreas de relevo acidentado. 

♦ Máscaras com filtro contra gases: para evitar a inalação excessiva de 
fumaça. 

♦ Cantis: cada brigadista deve transportar um cantil com água. 

♦ Óculos: estrutura moldada em neoprene, hermético, que permite o 
uso com máscaras protetoras ou filtros, lentes plásticas e alça 
regulável (Normas Ocupacionais – Occupational Safety and Health 
Administration – OSHA. 

♦ Botas de cano alto: para evitar acidentes com animais peçonhentos. 

♦ Uniformes: cada brigadista deve dispor de pelo menos dois uniformes 
de algodão resistente, por ano, nas cores padrão (camisa amarela e 
calça verde). 

♦ “Fire shelter” (abrigo de alumínio para situação de emergência contra 
chamas): um para cada brigadista. 

♦ Luvas de couro flexível. 

♦ Cintos e mochilas. 

7.22 - Estabelecer mecanismos para incremento dos reforços humanos e 
equipamentos necessários. 

• A formação de brigadas voluntárias, utilizando pessoal da região é uma 
alternativa que deve ser considerada para o auxílio no combate. 

• Deverá ser realizado um levantamento das possibilidades de ação 
conjunta entre o PNSC e instituições locais interessadas, que possam 
participar nas atividades de prevenção e combate aos incêndios na 
região. 

• O levantamento, acima citado, deve incluir os seguintes tópicos: 

♦ Possíveis soluções para minimizar o problema e formas de atuação 
das instituições na solução dos problemas. 

♦ Levantamento prévio das possibilidades e formas de participação de 
cada instituição. 

7.23 - Envolver, na medida do possível, as seguintes instituições nas ações de 
prevenção e combate a incêndios: 

• Corpos de Bombeiros Militar de Passos e Uberaba (municípios mais 
próximos com Corpos de Bombeiros estruturados), IEF-MG, Policia 
Militar Ambiental e empresa de reflorestamento RESA, que podem 
participar, principalmente, em ações conjuntas de combate no case de 
grandes incêndios. 

• IEF-MG, ONG, Empresa Brasileira de pesquisa Agropecuária (Embrapa), 
Emater, e Polícia Militar Ambiental, que podem apoiar ações de 
fiscalização, monitoramento e campanhas educativas. 

• ONG, Embrapa, Emater, condutores de visitantes, cooperativas de 
produtores do entorno, produtores rurais e prefeituras dos municípios da 
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região do PNSC, que podem participar, principalmente, nas atividades de 
prevenção e pré-supressão, com campanhas educativas, apoio aos 
cursos de queima controlada e alternativas ao uso do fogo. 

• Universidades e ONG, que podem participar das atividades relacionadas 
às pesquisas a serem desenvolvidas no PNSC. 

7.24 - Promover o treinamento dos agricultores da região do entorno do PNSC 
para combate a incêndios dentro de suas propriedades/posses. 

7.25 - Promover treinamentos de reconhecimento e simulações no interior do 
Parque para eventuais apoios em situações críticas, destinados aos militares 
dos Corpos de Bombeiros das cidades de Passos e Uberaba. 

7.26 - Solicitar o deslocamento de brigadistas de outras UC com características 
similares às do Parque, bem como outras pessoas treinadas para as condições 
similares no desenvolvimento de atividades de prevenção aos incêndios. 

7.27 - Utilizar os pontos apresentados na Figura 5, como locais indicados para a 
captação de água e das rotas de deslocamento e implementar o sistema de 
transporte das equipes observando as propostas apresentadas no projeto de 
prevenção e combate a incêndios.  

7.28 - Divulgar entre os servidores do Parque e brigadistas todo o Programa de 
Prevenção e Combate a Incêndios, elaborado para o PNSC. 

7.29 - Estabelecer um sistema de monitoramento das ações de prevenção e 
combate aos incêndios envolvendo todas as fases do processo (prevenção, pré-
supressão e combate). 

7.30 – Elaborar um calendário de queima controlada para a ZA e áreas não 
indenizadas do Parque.  

• Nos meses de janeiro a março serão realizados os aceiros negros 
necessários; nos meses de julho a novembro serão realizadas as 
queimas controladas com a finalidade de renovação de pastagem. 

• As autorizações para a queima controlada serão expedidas pelos 
técnicos do Parque ou instituições conveniadas. 

7.31 - Estabelecer e divulgar cronograma para obtenção da licença de queima, 
nas sedes e distritos dos municípios abrangidos pelo Parque e ZA. 

8 - Elaborar um programa de fiscalização para o Parque e ZA baseado nos 
seguintes pontos: 

♦ Estabelecer roteiros e mapeá-los, de acordo com a base cartográfica 
da UC para a atividade. 

♦ Estabelecer, pelo menos duas equipes diárias de fiscalização, as 
quais deverão atuar em áreas distintas. 

♦ Realizar, quando necessário, operações especiais, envolvendo toda a 
equipe de fiscalização e parceiros. 

♦ Estabelecer como rotina de trabalho o preenchimento de relatórios 
diários de atividades, onde todo o percurso deverá ser 
georeferenciado, bem como os fatos mais relevantes observados. Os 
dados deverão ser consolidados mensalmente, inclusive em base 
cartográfica. 
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♦ Enviar relatório bimensal para a CGEUC. 

♦ Todos os levantamentos realizados deverão compor o banco de 
dados da UC. 

♦ Intensificar as atividades nos fins de semana e feriados. 

♦ Realizar freqüentemente operações noturnas. 

8.1 - Avaliar a capacidade dos funcionários para atuarem nesta atividade e 
selecionar somente aqueles com perfil adequado para atender às funções 
pertinentes. 

8.2 - Utilizar as bases e sub-bases das brigadas de incêndio como local de apoio 
as atividades de fiscalização. 

8.3 - Efetivar e intensificar a fiscalização no limite decretado do Parque e seu 
entorno, priorizando: a Mata das Perobas e o vale do rio Santo Antônio, ao sul; a 
Mata do Henriques e a região da Gurita ao longo do rio Santo Antônio; e o rio 
Claro e a região de Cerrado Rupestre da serra das Sete Voltas, a oeste. 

8.4 - Estabelecer uma maior integração entre os membros das equipes de 
fiscalização e os proprietários/poceiros das áreas não indenizadas da UC, bem 
como os da ZA. 

8.5 - Realizar os procedimentos necessários para que os funcionários que atuem 
na atividade de fiscalização sejam treinados e qualificados para o uso de armas 
de fogo. 

• Este procedimento só será realizado após o credenciamento do Ibama no 
Ministério da Justiça – Sistema Nacional de Armas. 

8.6 - Adquirir armamento necessário para a atividade de fiscalização. 

9 - Estabelecer parcerias com o IEF-MG e Polícia Militar Ambiental visando à 
proteção do Parque e ZA. 

• Reuniões periódicas deverão ser realizadas com os Técnicos dessas 
instituições para integração e ajustes de procedimentos de atuação nas 
atividades de fiscalização realizadas por cada instituição e planejamento 
de novas ações. 

10- Estabelecer ações educativas a serem desenvolvidas em conjunto com as 
atividades de fiscalização conforme previsto na AGGI Conscientização 
Ambiental. 

11 - Estabelecer rotina de fiscalização volante nas áreas abertas à visitação. 

12 - Realizar as atividades necessárias para a localização e qualificação da(s) 
área(s) de mineração de diamante autorizadas para pesquisa na área do PNSC 
e ZA, bem como a realização dos estudos jurídicos necessários a serem 
adotados. 

12.1.- Realizar atividades de fiscalização nas áreas da mineração, até que 
outros procedimentos legais sejam adotados. 

13 - Intensificar as atividades de fiscalização na AEI Mineração de Caulim para 
que não haja descumprimento dos itens constantes da licença de pesquisa 
concedida. 
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14 - Diagnosticar a situação legal das mineradoras de quartzito (pedra mineira) 
junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), à Fundação 
Estadual do Meio Ambiente (FEAM) e às prefeituras de São João Batista do 
Glória e Capitólio. 

14.1 - Realizar, em parceria com o DNPM, o fechamento imediato das 
mineradoras que estejam operando em situações irregulares e solicitar o 
cumprimento dos mecanismos de recuperação do local, previstos em lei e com 
orientação de técnicos do Ibama. 

14.2 - Avaliar a situação das mineradoras licenciadas e estabelecer mecanismo 
para suspensão das licenças para aquelas situadas dentro do Parque. 

14.3 - Elaborar e implementar um programa de recuperação das cavas 
abandonadas de quartzito. 

• O programa deverá prever ações de acompanhamento da recuperação 
desses ambientes. 

• Na reabilitação somente poderão ser utilizadas espécies nativas. 

15 - Implementar programa de erradicação e controle de espécies vegetais 
exóticas. 

• O programa será baseado nos resultados das pesquisas propostas no 
AGGI Pesquisa e Monitoramento. 

16 - Elaborar um programa de controle de gato e cachorro para as áreas não 
indenizadas do Parque e ZA. 

• O controle destes animais deverá constar nos TC ou em outros 
instrumentos pertinentes. 

17 - Elaborar um programa de recuperação dos ambientes ocupados por 
atividades agropecuárias. 

• As atividades deste programa só serão realizadas após a regularização 
fundiária das áreas. 

• Toda espécie exótica deverá ser removida. 

• Só será permitida a utilização de espécies nativas na recomposição dos 
ambientes. 

• O programa deverá prever a substituição paulatina das espécies exóticas 
por nativas. 

• Este programa poderá ser desenvolvido em convênio com instituições de 
pesquisa. 

18 - Estabelecer um programa de proteção das zonas de recarga dos 
mananciais hídricos superficiais e subterrâneos, o qual deverá prever as 
seguintes ações: 

♦ proibir o uso de agrotóxicos; 

♦ proibir a circulação de veículos com carga poluentes potenciais; 

♦ conter erosões; 

♦ recuperar áreas degradadas. 
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19 - Estabelecer preferencialmente em conjunto com as UHE de Furnas e 
Mascarenhas de Moraes treinamentos sobre medidas a serem adotadas em 
casos de acidentes com cargas tóxicas ou poluentes na MG-050. 

20 - Incentivar condutores de visitantes e demais profissionais que atuam no 
Parque e sua ZA a serem credenciados como fiscais voluntários. 

21 - Estabelecer um programa de captação de recursos financeiros ou 
estabelecimento de parcerias, visando a implementação de uma brigada 
permanente de prevenção e combate a incêndios. 

AGGI Visitação 

1 - Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica do serviço de transporte 
interno, visando propiciar mais uma opção para o visitante conhecer os valores 
naturais e culturais do PNSC, bem como diminuir os impactos causados pelo 
uso de veículos e pela visitação pouco controlada. 

1.1 - Implementar serviço de transporte interno na Unidade, caso o estudo 
indique sua viabilidade. 

• Esta atividade será realizada através de terceirização. 

• O roteiro básico da visita terá o seguinte itinerário: inicio no CV, 
passando pelas AEI Nascente do São Francisco, Curral de Pedras, 
Casca d'Anta Parte Alta e Garagem de Pedra, retornando pelo mesmo 
percurso. 

• A atividade será realizada em horários especiais para as AEI Portaria 
Sacramento, Sítio Histórico Fazenda Zagaia e Portaria São João Batista 
da Serra da Canastra. 

• O tipo de veículo a ser utilizado deverá ser definido através de estudo, 
visando indicar o mais adequado e de baixo impacto. 

• A manutenção dos veículos será realizada fora do Parque. 

• Os veículos utilizados estarão dentro de todas as normas de segurança e 
serão conduzidos por profissional qualificado para a atividade. 

• Cada veículo contará com sistema de interpretação. 

• O concessionário responsável pela atividade, poderá utilizar espaço no 
CV, destinado a venda deste serviço. 

• Os horários de circulação do transporte serão previamente estabelecidos 
e divulgados em locais apropriados. 

• A circulação do transporte deverá ocorrer independentemente do número 
de usuários. 

• Quando a Estrada Principal do Chapadão da Canastra for fechada ao 
trânsito, este será a única forma de transporte motorizado para visitação 
no PNSC. 

2 - Produzir material para divulgação da Unidade e suas atividades de visitação. 

• A produção deste material poderá ser viabilizada em parceria com as 
empresas concessionárias, devendo ser previsto em contrato, e 
instituições credenciadas. 
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• Para a produção deste material deverá ser elaborado projeto gráfico, 
abrangendo a produção de cartazes, folhetos, mapa monumento e 
programas audiovisuais, dentre outros. 

• Na elaboração do Projeto, técnicos do Parque e do NEA - MG deverão 
participar de todas as fases. 

• O material produzido também poderá ser utilizado nas atividades de 
conscientização ambiental promovidas pela UC. 

• O material de divulgação deve trazer, na medida do possível, além de 
informações gerais sobre a UC, outras relativas às atividades de 
recreação, interpretação e conscientização ambiental, como: 

♦ Mapa esquemático (monumento) de todo o PNSC, incluindo a rede 
hidrográfica principal; seus limites; relevo, referências e cotas de nível 
mais significativas, vias de acesso, atrativos do PNSC e entorno. 

♦ Horários e principais normas de visitação e de segurança. 

♦ As normas de visitação serão apresentadas com as devidas 
justificativas dos procedimentos adotados. 

♦ Descrição dos atrativos, roteiros, tempo de percurso e equipamentos 
necessários para percorrê-los ou acessá-los. 

♦ Apresentação das diferentes tipologias florestais com destaque para 
as espécies endêmicas, acompanhadas de ilustração ou fotos. 

♦ Apresentação de espécies notáveis da fauna, acompanhadas de 
ilustrações ou fotos, com destaque para as espécies endêmicas e/ou 
em extinção. 

♦ Apresentação sucinta dos hábitos e da cultura local, com destaque 
para o queijo Canastra e singularidade construtiva da região com seus 
telhados de pedra. 

• Dentre outros aspectos de segurança do visitante, deverão ser enfocados 
os procedimentos a serem adotados nas situações de ocorrência de raios 
e a proibição de alimentação de animais silvestres. 

• Todo material produzido estará disponível aos visitantes nas AEI Centros 
de Visitantes e AEI Casca d'Anta, sendo que nos PI estabelecidos nas 
AEE, localizadas nas sedes dos municípios do entorno do Parque serão 
disponibilizados somente os materiais de distribuição gratuita. 

• As atividades e espaços de visitação nas áreas não indenizadas não 
serão divulgados pelo Parque até que a situação fundiária esteja 
regularizada e os destinos e estratégias de visitação definidos e 
implantados para a região.  

3 - Estimular a produção de guias ilustrados sobre a flora e a fauna do Parque. 

• O material a ser produzido deverá ter aprovação prévia do CGEUC. 

• A produção deverá contar com assessoria científica. 

• O Ibama autorizará a produção e comercialização dos guias mediante 
acordo a ser estabelecido. 

• Os guias produzidos poderão ser vendidos nos Centros de Visitantes. 
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4 - Realizar estudo de viabilidade técnica e econômica para terceirização das 
atividades de visitação na UC. 

• Caso seja identificada a viabilidade das atividades, o estudo também 
deverá indicar os procedimentos administrativos a serem adotados, tais 
como: tempo do contrato, formas de pagamento e contrapartidas, 
manutenção de AEI, elaboração de material de informação e divulgação; 
manutenção e reposição das placas no Parque e cursos de treinamento, 
dentre outros. 

• O estudo deverá agrupar as atividades a serem terceirizadas por ramo, 
associando aquelas de maior atração econômica com aquelas de menor 
rendimento. 

4.1- Prever nos contratos de concessão os seguintes itens: 

♦ Os serviços terceirizados estarão à disposição dos visitantes nos 
horários de funcionamento regular do Parque, com exceção da 
atividade de observação de vida silvestre. 

♦ Os funcionários das concessionárias que tratarem diretamente com os 
visitantes em atividades de recepção, informação, orientação, triagem, 
interpretação, guiamento, atendimento no CV, e outras atividades 
desta natureza usarão o mesmo uniforme dos funcionários do PNSC, 
com sua identificação em crachás. 

♦ Os funcionários das concessionárias que atuam na Unidade em 
atividades como venda de alimentos, aluguel de bicicletas e outras 
não mencionadas na norma acima usarão uniformes adequados às 
suas atividades, devendo conter com logotipo do Parque e 
identificação funcional e pessoal, mostrando que se encontram a 
serviço da UC. Esses uniformes, previamente aprovados pela 
administração do Parque, deverão seguir o mesmo padrão, com 
modelos e cores discretas. 

♦ Toda a divulgação feita pelos concessionários, através de 
documentários, publicidade, entrevistas, boletins internos e externos e 
outros, escritos, falados ou televisados, que mostre sua ação no 
Parque, destacará, clara e obrigatoriamente, sua inter-relação entre 
este e o Ibama, devendo esta norma constar em contrato. 

♦ Todo material de divulgação produzido e utilizado pelos 
concessionários e demais parceiros será submetido à aprovação do 
Parque. 

♦ Elaboração de relatórios anuais acerca das condições de segurança e 
dos impactos ambientais relativos às atividades de visitação, além da 
satisfação do visitante, no que se refere a prestação de serviços, 
conforme previsto na AGGI – Pesquisa e Monitoramento. 

♦ Deverá ser prevista a cobrança de multa diária por negligência na 
manutenção de equipamentos e instalações de uso público que 
estejam sob a responsabilidade destes. 

♦ Os funcionários que lidarão com os visitantes no Parque deverão 
possuir a qualificação técnica necessária para o desenvolvimento de 
suas atividades, inclusive no que se refere a comunicação 
interpessoal. 
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5 - Vistoriar, periodicamente, de modo a coibir qualquer expansão ou 
irregularidades, as áreas de ocupação das concessionárias. 

6 - Incentivar as empresas terceirizadas a contratar funcionários dos municípios 
do entorno da UC. 

7- Realizar levantamentos e elaborar relatórios anuais acerca das condições de 
segurança e impactos ambientais relativos às atividades de visitação, bem como 
relatórios de pesquisa quanto a satisfação do visitante no que se refere à 
prestação dos serviços, conforme previsto na AGGI - Pesquisa e Monitoramento. 

8 - Fazer constar nos s ou outros documento pertinentes a serem estabelecidos 
com os proprietários/posseiros das áreas não indenizadas do Parque, os 
procedimentos necessários a normatização das atividades de turismo que são 
nestas realizadas. 

• As ações acordadas visarão principalmente a proteção dos recursos 
naturais e culturais. 

• A chefia do Parque não desenvolverá ações de estimulo à visitação aos 
atrativos do Chapadão da Babilônia até que as propriedades estejam 
regularizadas, e o uso da área definida e as atividades implantadas. 

• Após a regularização destas propriedades deverá ser contratado estudo 
específico para a atividade de visitação, o que poderá ocorrer a nível de 
cada propriedade/posse. 
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4.7.1.2 Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 

AGGE Alternativas de Desenvolvimento 

1 – Fomentar a elaboração e implementação de programa de estruturação da 
atividade turística com os seguintes enfoques: 

♦ valorização do patrimônio natural e histórico-cultural; 

♦ desenvolvimento do turismo rural e ecoturismo na ZA; 

♦ forma de diversificação e alternativa econômica; 

♦ incremento e melhoria dos serviços oferecidos; 

♦ integração entre atores e complementação de ações e atividades. 

• O programa deverá ser, preferencialmente, concebido e implementado 
pelo Conselho Estadual de Turismo (Contur), com apoio da Turminas, 
secretarias municipais de turismo, Emater e Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), dentre outros. 

• O conjunto de atrativos da região comporá um produto turístico único, 
conforme apresentado no item AGGE Integração Externa. 

1.1 - Buscar a inclusão das atividades previstas neste programa nas ações no 
projeto Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

2 - Articular com as instituições governamentais e não-governamentais, a 
disponibilização de apoio técnico aos proprietários do entorno da Unidade, no 
sentido de estimulá-los a adotarem técnicas agroecológicas. 

• As instituições envolvidas deverão analisar a realidade local, de forma a 
estimular o uso das técnicas mais adequadas à região. 

• Culturas como a do café, deverão ter especial atenção no sentido da 
substituição das técnicas usadas atualmente, pelas da agricultura 
orgânica. 

• Instituições como Embrapa, Emater, ONG, universidades e outros afins 
deverão ser, preferencialmente, consultadas e envolvidas na prestação 
deste tipo de apoio. 

3 - Elaborar em conjunto com instituições como Emater e Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e outras iniciativas locais em curso, programa 
de divulgação de técnicas agro-ambientais, dirigidas aos proprietários do entorno 
visando a conscientização dos mesmos quanto aos benefícios ambientais, 
sociais e econômicos advindos da adoção dessas técnicas. 

• As informações a serem divulgadas deverão possuir mecanismos para 
sua constante atualização, principalmente no que diz respeito às novas 
técnicas descobertas e ao crescimento, tanto interno, quanto externo, do 
mercado consumidor deste tipo de Produtos. 

• Como uma das formas de estímulo à adoção de técnicas produtivas 
ambientalmente corretas, este programa deverá enfocar e divulgar os 
malefícios causados pelo uso das técnicas da agricultura tradicional, 
principalmente, os advindos do uso de agrotóxicos e adubos químicos, 
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dos plantios sem curvas de nível, bem como suas conseqüências sobre o 
solo, a flora, a fauna e os próprios usuários/proprietários. 

• O Parque deverá designar um funcionário para atuar nas articulações 
junto às instituições participantes e aos proprietários, bem como no 
desenvolvimento e na implementação deste Programa. 

• Contribuições e apoio ao desenvolvimento e implementação do Programa 
poderão ser solicitados ao NEA–MG. 

• Para a consecução do Programa, deverá ser produzido material 
informativo. 

4 - Estimular a elaboração e implementação de programa de estruturação e 
ativação de atividades produtivas com bases sustentáveis, visando a geração de 
emprego e de renda, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida dos 
proprietários/produtores rurais da ZA e região do entorno do PNSC. 

• Os preceitos para elaboração e implementação deste programa devem 
seguir o estabelecido na Avaliação Socioeconômica da Região do 
Parque Nacional da Serra da Canastra. 

4.1 - Fazer gestão junto a Emater, visando garantir o apoio e o suporte - de 
pessoa especializada - ao programa, principalmente nas áreas de bem-estar 
social, organização e metodologia, meio ambiente, fruticultura, olericultura, 
bovinocultura, irrigação e turismo rural. 

4.2 - Buscar a inclusão das ações previstas neste programa no Programa 
Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf), entre outros. 

5 - Estabelecer um programa de comunicação para apresentação das novas 
atividades alternativas de desenvolvimento propostas para a ZA a partir do 
resultado da realização da atividade 4, dessa AGGI. 

• Este programa será coordenado por um técnico do Parque, contando 
com a colaboração da Gerex–MG. 

• As atividades (Alternativas de Desenvolvimento) serão apresentadas às 
entidades de classe, associações de moradores e demais interessados. 

• Quando da apresentação das atividades, todos os atores envolvidos 
(financeiros, de pesquisa, apoio tecnológico, dentre outros) deverão estar 
presentes para sanar as dúvidas dos interessados. 

6 - Atuar junto às instituições financeiras da região, numa ação conjunta visando 
a obtenção de financiamento para o desenvolvimento das ações previstas na 
atividade 4 dessa AGGI. 

7 - Estabelecer mecanismos para a divulgação das linhas de financiamentos 
disponíveis, bem como de todas as alternativas de desenvolvimento 
apresentadas nos programas propostos e seus respectivos resultados. 

• Para o desenvolviemnto desta atividade a UC deverá contar com as 
assessorias de comunicação da Gerex–MG e da Administração Central 
do Ibama. 

• As instituições federais de crédito e financiamento, serão sensibilizadas a 
dar prioridades aos pedidos encaminhados aos proprietários da ZA, 
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destinados à melhoria do uso racional do solo e das condições sanitárias 
e habitacionais das propriedades situadas nesta Zona. 

8 - Fazer gestão junto aos órgãos competentes e já atuantes na região visando 
apoiar programas de apoio a pecuaristas no entorno da UC, os quais vão ao 
encontro dos objetivos de conservação do Parque. 

• As iniciativas já existentes neste sentido deverão ser apoiadas. 

• A comunidade deverá ser capacitada sobre técnicas para a criação, 
ordenha, manejo do leite e a fabricação do queijo canastra, sendo que 
deverá ser dada especial atenção a este último, visando a 
implementação de técnicas de higiene adequadas ao fabrico do mesmo. 

• A criação de cooperativas e associações deverá ser estimulada junto aos 
produtores, visando a melhoria da qualidade e comercialização da 
produção local, proporcionando um melhor retorno econômico para os 
mesmos. 

• Técnicas de gerenciamento para a melhoria da renda das propriedades 
deverão ser buscadas, como por exemplo junto à Fazenda Alegria, no 
município de Funilândia, a qual já possui um manual de ampla divulgação 
no estado de Minas Gerais. 

8.1 - Apoiar o Programa de Tombamento do Queijo Canastra como patrimônio 
cultural e a aprovação do produto pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). 

8.2 - Estimular a criação de agroindústrias para o beneficiamento do leite 
produzido na região. 

• A comunidade deverá ser capacitada nas técnicas requeridas para a 
implementação e operacionalização da mesma. 

• Instituições afins, como a Emater e IMA, deverão ser envolvidas nos 
procedimentos. 

9 - Estabelecer procedimento de certificação a ser outorgado, pelo Ibama, aos 
produtos oriundos dos programas apresentados como alternativa de 
desenvolvimento. 

• O Ibama deverá estabelecer os padrões a serem seguidos para a 
emissão desta certificação. 

• Este certificado deverá ter reconhecimento nacional e internacional. 

• Na publicidade de produtos e serviços realizados e prestados na ZA, 
vinculadas a imagem do Parque, será isenta da taxa de filmagem e 
fotografia, cobrada pelo Ibama, mediante aprovação da chefia do Parque. 

AGGE Conscientização Ambiental 

1 - Elaborar um programa de divulgação da importância, das vantagens e 
procedimentos do estabelecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural 
(RPPN) na região onde o PNSC está inserido. 

• Deve-se buscar a parceria com proprietários de RPPN para o 
estabelecimento de uma ou mais RPPN como modelo demonstrativo do 
programa na região. Reuniões com o proprietário e visitas programadas 
deverão ser realizadas.  
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• As áreas identificadas nas AGGE Proteção e Manejo deverão ter especial 
atenção nessa atividade. 

2 - Elaborar programa de comunicação social, enfocando os seguintes aspectos 
do PNSC: 

♦ limites do Parque e da ZA; 

♦ ações previstas no PM; 

♦ benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos com a 
implementação da UC; 

♦ importância da participação das comunidades na proteção da UC e 
entorno; 

♦ espécies ameaçadas de extinção existentes no PNSC, com destaque 
para o pato-mergulhão (Mergus octosetaceus) e o gato-palheiro 
(Oncifelis colocolo); 

♦ aspectos históricos que envolvem a região; 

♦ riquezas florística e faunística; 

♦ valorização e proteção dos remanescentes florestais existentes no 
entorno do Parque; 

♦ ações de prevenção e combate a incêndios; 

♦ necessidade de proteção dos recursos hídricos, das áreas de recarga 
e das matas ciliares;  

♦ ações de desapropriação que serão realizadas, apresentando os 
procedimentos que serão adotados. 

• O Programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque, em parceria com o NEA–MG e outras instituições parceiras 
envolvidas com atividades desta natureza. 

• Este programa será dirigido ao público em geral priorizando as 
comunidades dos distritos do entorno do Parque. 

• O programa deverá prever visitas ao Parque e região, com fins 
demonstrativos. 

• Voluntários e estagiários poderão participar das atividades previstas 
neste programa. 

• Estas ações deverão buscar o fortalecimento da imagem da instituição e 
dos parceiros. 

• O programa deverá utilizar toda a mídia disponível na região. 

• Este programa deverá estar integrado ao programa de conscientização 
ambiental previsto nas demais AGGI, AEE e AEI, deste documento. 

3 - Estabelecer programa de conscientização ambiental voltado para a pesca 
amadora. 

• Este programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque com apoio do NEA–MG, e do Programa Nacional de 
Desenvolvimento da Pesca Amadora (Pndpa–Ibama), com plena 
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participação dos técnicos do Parque envolvidos com atividades desta 
natureza. 

4 - Elaborar material de divulgação, em linguagem compatível com a realidade 
local, com a finalidade de informar aos proprietários/posseiros de áreas não 
indenizadas do interior do Parque e da ZA, sobre a legislação e demais 
procedimentos que envolvam a conservação da região. 

5 - Elaborar, em conjunto com a Emater e Instituto Mineiro de Agropecuária 
(IMA), um programa objetivando o controle e disposição final das embalagens de 
agrotóxicos. 

6 - Divulgar na mídia nacional e internacional matérias sobre o Parque, 
principalmente no que tange à sua importância como área de recarga e de 
proteção de espécies ameaçadas de extinção. 

• A Unidade deverá disponibilizar infra-estrutura de apoio aos veículos de 
comunicação, dentro das possibilidades da UC. 

7 - Incentivar a criação de programas de capacitação de membros das 
comunidades do entorno do Parque para atuarem em atividades relacionadas ao 
turismo como condutores de visitantes, guias de observação de vida silvestre, 
interpretação dos recursos naturais, culturais e históricos, hospedagem, 
alimentação e recepção. 

• O programa poderá ser desenvolvido pelas secretarias de turismo 
municipais, instituições de ensino, ONG, Emater, Sebrae, dentre outras. 

• O Parque deverá disponibilizar meios para a viabilização dos programas. 

• A implementação do programa deverá buscar a participação dos 
Concessionários. 

8 - Incentivar o uso de espécies ornamentais nativas nas atividades de 
paisagismo realizadas nas propriedades/posses localizadas na ZA, a partir, 
inclusive, da produção de mudas. 

9 - Elaborar um programa para conscientização destinado aos 
proprietários/posseiros da região da Gurita e turistas que se destinam a esta 
área, enfocando a necessidade da manutenção das condições ambientais, tendo 
em vista a importância do local para a fauna.  

• O programa deverá ser elaborado e implantado pelos técnicos do 
Parque, com a participação do NEA–MG. 

• Na elaboração e implantação do programa, o Parque deverá buscar o 
estabelecimento de parcerias com outras instituições. 

• A equipe de fiscalização do Parque deverá ser envolvida na 
implementação desta atividade, bem como instituições conveniadas, 
como por exemplo: a Emater, a Policia Militar Ambiental, dentre outras. 

• Estabelecer atividades de treinamento para os atores envolvidos na 
implementação deste programa. 

• Ações específicas deverão ser direcionadas aos turistas que freqüentam 
a região. 
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AGGE Integração Externa 

1 - Estabelecer convênio com a Emater, prefeituras, agências de Desenvol-
vimento e outros, para o desenvolvimento das seguintes atividades: 

♦ concepção de alternativas de desenvolvimento estabelecidas para a 
ZA; 

♦ orientação de uso do fogo como técnica agropecuária e prossíveis 
técnicas de substituição dessas práticas. 

2 - Fomentar parceria para a implementação de estação de tratamento de 
esgoto nos municípios do entorno do Parque. 

• A chefia do Parque atuará como agente fomentador desta atividade junto 
a Copasa, a ANA e ao Programa de Revitalização do Rio São Francisco, 
entre outras. 

3 - Atuar como agente fomentador para o estabelecimento de uma política de 
turismo ecológico, histórico, cultural e rural para a região. 

• O Parque fomentará o estabelecimento de um produto turístico, formado 
pelas atividades de visitação da UC e pelo potencial dos municípios e 
propriedades privadas. 

• Meios para a criação de um circuito histórico e cultural regional deverão 
ser estudados. 

• As atividades serão realizadas em conjunto com as secretarias 
municipais vinculadas às atividades relativas ao turismo e outros 
parceiros interessados. 

• No estabelecimento desta atividade serão envolvidos a Emater, 
Turminas, Sebrae, prefeituras e universidades. 

• As atividades valorizarão os aspectos naturais, históricos e culturais da 
região. 

• Os empreendimentos primarão pelos seguintes aspectos: critérios para 
edificação e abertura de acessos; captação de água; cuidados sanitários 
e paisagísticos; manejo adequado de áreas livres; gestão integrada dos 
empreendimentos, entre outros. 

4 - Agendar, pelo menos a cada dois meses, visitas técnicas do chefe da UC às 
prefeituras dos municípios do entorno, com o objetivo de manter um 
relacionamento mais próximo com as autoridades locais. 

5 - Desenvolver ações conjuntas com as prefeituras de Delfinópolis e 
Sacramento, no sentido de incentivar a implementação definitiva da Estrada 
Ecológica que interliga estes municípios. 

• Fazer gestão para a melhoria das condições de trafegabilidade da 
estrada. 

• Deverá ser incentivada a implementação de sinalização e postos de 
informação e atendimento ao turista. 

6 - Informar aos agentes financeiros que atuam na região sobre as restrições de 
atividade na ZA e incentivar o financiamento de atividades compatíveis com os 
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objetivos desta, principalmente no que se refere às alternativas de 
desenvolvimento apresentadas neste Plano. 

7 - Incentivar e valorizar festas e outras formas da cultura regional, tais como: 

♦ Festa Junina – São João Batista do Gloria. 

♦ Caminhada de Santos Reis – São João Batista do Gloria. 

♦ Festa de São Roque – São Roque de Minas. 

♦ Festa do Queijo Canastra. 

♦ Fazeres: tear; monjolo, farinha torrada, cachaça, moinho, fubá e 
canjica. 

♦ Criação de museu da cultura regional. 

8 - Incentivar a instalação e reativação de usinas de lixo e outras formas de 
disposição final do material recolhido nos municípios abrangidos pelo Parque. 

9 - Elaborar e implementar um programa de integração entre o PNSC e as 
comunidades locais, visando: 

♦ promover a aproximação entre o Parque e as comunidades dos 
municípios que o integram; 

♦ informar as comunidades os trabalhos realizados, rotineiramente, 
pelos funcionários da UC; 

♦ buscar formas de integrar o trabalho desenvolvido pela UC ao 
cotidiano das comunidades municipais; 

♦ ampliar o conhecimento da população local sobre o PNSC. 

• Para o desenvolvimento deste programa deverão ser adotados os 
seguintes procedimentos: 

♦ mapear as diversas instituições existentes nos 6 municípios do 
entorno, dando preferência às escolas e aos órgãos e entidades, 
públicos e privados, envolvidos com a questão ambiental ou correlata; 

♦ definir, para cada um destes atores, formas específicas de 
aproximação e interação; 

♦ propor, em caráter experimental, atividades a serem desenvolvidas de 
forma conjunta, por meio de parcerias, com as citadas instituições; 

♦ organizar e implementar, preferencialmente, em conjunto com a 
comunidade, campanhas periódicas de “visitação dirigida” ao Parque.  

10 - Elaborar programa de comunicação institucional com vistas ao 
estabelecimento de um canal de comunicação oficial com as comunidades dos 
municípios.  

• Este programa deverá estar apoiado nos seguintes temas: 

♦ atribuições e responsabilidades do Ibama; 

♦ razões da criação do PNSC; 

♦ organização interna e estrutura de funcionamento; 
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♦ expectativas para atuação em conjunto com a sociedade. 

11 - Incentivar as prefeituras dos municípios do entorno a fazerem gestão junto a 
seus representantes políticos para aprovação do projeto de lei que estabelece 
uma porcentagem de 2% sobre o Fundo de Participação dos Estados para ser 
distribuída, proporcionalmente, aos Estados que detenham unidades de 
conservação federais e áreas indígenas demarcadas. 

AGGE Operacionalização Externa 

1 - Buscar meios para a melhoria de via alternativa, ligando Sacramento a São 
Roque de Minas, para o trânsito intermunicipal e interestadual. 

• O Programa Revitalização do Rio São Francisco, ANA, DNIT e 
prefeituras municipais deverão ser envolvidos. 

• Buscar apoio e possível envolvimento do programa de abertura e 
reconstrução de estradas do Exército Brasileiro. 

2 - Fazer gestão para o aumento do efetivo do Batalhão da Polícia Militar 
Ambiental de Minas Gerais no destacamento de São Roque de Minas. 

• Deverão ser estabelecidos meios para incentivar o deslocamento destes 
policiais para a região. 

• Deverá ser estudada a criação de um destacamento no município de São 
João Batista do Glória. 

3 - Incentivar a criação de Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente 
(Codema) e Conselho Municipal de Turismo (Contur) nos municípios de 
abrangência do Parque e a articulação entre eles, onde ainda não houver. 

4 - Incentivar os Codema a gerirem a adequação e melhoria das estradas rurais 
junto aos órgãos competentes, com a finalidade de evitar o agravamento dos 
processos erosivos instalados na região onde o Parque está inserido. 

• As ações deverão buscar a estabilização de taludes de corte e aterro e 
minimização dos processos erosivos e de movimentos de massa; 

• A atividade deverá buscar a minimização dos impactos causados pelas 
estradas, bem como uma melhor conservação dos recursos hídricos; 

• A ANA deverá ser envolvida nessa atividade. 

5 - Fomentar a criação de um programa junto às universidades e outras 
instituições de pesquisa com vistas a: 

♦ realizar o levantamento detalhado do solo da ZA, sua aptidão agrícola 
e capacida de de uso; 

♦ estabelecer as propostas de atividades a serem desenvolvidas na ZA 
com base na aptidão dos solos; 

♦ subsidiar a tomada de decisão sobre o uso e manejo do solo em 
bases sustentáveis (atividades: agrícola, pastoral e silvicultural); 

♦ subsidiar a tomada de decisão sobre os manejos das áreas naturais 
(recomposição, trilhas, vias de acesso, sítios frágeis e outros); 

♦ incentivar as seguintes técnicas agrícolas conservacionistas; 
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♦ uso de calagem e adubação racional; 

♦ manejo integrado de pragas e doenças; 

♦ agricultura orgânica; 

♦ plantio direto/rotação de culturas; 

♦ manejo da matéria orgânica (estoque de Carbono); 

♦ introdução a outras culturas; 

♦ fruticultura com espécies nativas. 

♦ Incentivar as seguintes atividades pecuárias conservacionistas: 

♦ obediência a capacidade de suporte; 

♦ pastoreio controlado (piquetes); 

♦ erradicação do uso do fogo como prática de manejo; 

♦ roçagem do pasto; 

♦ fenação; 

♦ apicultura com espécies nativas; 

♦ piscicultura com espécies nativas; 

♦ introdução de gramíneas e leguminosas nativas com maior 
capacidade de cobertura; 

♦ aplicação de técnicas no manejo do gado; 

♦ Incentivar às seguintes atividades silviculturais conservacionistas: 

♦ adoção de sistemas agroflorestais; 

♦ adoção de sistemas agrosilvopastoris; 

♦ plantio de essências nativas com valor econômico; 

♦ plantio de frutas nativas; 

♦ plantio de plantas medicinais nativas; 

♦ plantio de plantas ornamentais nativas. 

♦ viabilizar meios para a solução dos seguintes problemas: 

♦ uso do fogo em pasto nativo; 

♦ extrativismo; 

♦ desconhecimento da importância de matéria orgânica do solo. 

• As atividades propostas nesta ação deverão estar vinculadas ao 
programa de extensão, previsto para o Parque. 

6 - Implementar, temporariamente, postos de atendimento do Ibama nos 
municípios de Delfinópolis, Sacramento e Capitólio, com a finalidade de atender 
as necessidades dos usuários regionais. 
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• Os postos funcionarão em regime e horários especiais, mediante 
agendamento prévio. 

• Estes postos funcionaram em caráter provisório, em espaço cedido, até a 
construção de uma sede no Chapadão da Babilônia. 

6.1 - Buscar apoio das prefeituras, associações e outras instituições afins na 
implementação destes postos. 

AGGE Pesquisa e Monitoramento 

1 - Buscar parceria do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) para 
ampliar no seu programa de monitoramento da qualidade da água. 

• Deverá ser dada ênfase a avaliação da contaminação potencial das 
águas superficiais por uso de pesticidas e fertilizantes nas culturas de 
café, localizada, principalmente, no compartimento dos Morros 
Alongados e Colinas com Vertentes Convexas, e cana-de-açúcar, nas 
Superfícies Suavemente Onduladas e Morrotes Isolados. 

• Buscar o envolvimento da ANA, da UHE Furnas e Mascarenhas de 
Moraes, prefeituras municipais, universidades, dentre outras. 

2 - Solicitar ao Centro Nacional de Estudo, Proteção e Manejo de Cavernas 
(Cecav-Ibama) uma vistoria na gruta do Tesouro e em outras cavernas que 
possam estar sendo utilizadas, para turismo na região, visando uma avaliação 
dessas atividades ainda não regulamentadas. 

2.1 - Incentivar o proprietário/posseiro da área a realizar o Plano de Manejo da 
caverna e buscar meios para implementá-lo, tendo em vista o risco de 
desabamento da mesma e comprometimento do patrimônio espeleológico. 

3 – Proceder o levantamento e mapeamento de remanescentes da ZA de 
interesse para a conservação. 

4 - Dar continuidade ao estudo da distribuição do pato-mergulhão. 

4.1 - Fazer gestão junto aos proprietários para garantir a conservação da 
qualidade da água. 

4.2 - Estabelecer mecanismos de controle das atividades recreativas nas áreas 
de forrageamento e nidificação do pato-mergulhão, Mergus octosetaceus, 
quando necessário.  

AGGE Proteção e Manejo 

1 - Fazer gestão junto aos proprietários/posseiros para a remoção das colméias 
de Appis melifera encontradas no raio de até 5 km a partir da borda do Parque. 

• Esta atividade deverá ser acompanhada pelas equipes de fiscalização e 
monitoramento. 

1.1- Divulgar o procedimento de remoção das colméias e os motivos de sua 
realização a todos os proprietários/posseiros do entorno do Parque. 

1.2 - Solicitar a todos os proprietários/posseiros e técnicos da Emater-MG que 
comuniquem ao Setor de Proteção e Manejo, a identificação de colméias na 
área definida. 
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1.3 - Incentivar a formação de colméias a partir de espécies nativas. 

2 - Incentivar a criação de RPPN nos seguintes locais: 

♦ vale do rio Santo Antônio (norte);  

♦ região da Gurita, principalmente ao longo do rio Santo Antônio (sul) e 
à oeste; 

♦ rio Claro; 

♦ região de mata das Perobas; 

♦ gruta do Tesouro; 

♦ mata dos Henriques. 

3 - Elaborar um programa de levantamento e monitoramento dos tanques de 
criação de peixes e de erradicação de espécies exóticas que estejam sendo 
cultivadas na ZA. 

• O programa deverá contar com um ictiólogo com amplo conhecimento e 
experiência em levantamentos de ictiofauna e programas semelhantes. 

• A elaboração e implementação deste programa deverão se dar em 
conjunto com universidades e instituições correlatas. 

4 - Incentivar e apoiar campanhas de vacinação a animais domésticos na ZA. 

5 - Estabelecer medidas mitigadoras com a finalidade de evitar a contaminação 
biológica no Parque, proveniente da área de reflorestamento da RESA, no que 
se refere a Pinus e eucalipto. 

• A utilização de indivíduos estéreis deverá ser estudada. 

6 - Estabelecer um programa de fiscalização da atividade de pesca no período 
da piracema nos reservatórios das UHE Mascarenhas de Morais e Furnas. 

• O programa deverá prever ações conjuntas entre fiscais do Ibama, 
Semad, Polícia Ambiental e setores afins das UHE. 

• As ações terão suporte do programa de conscientização ambiental. 

7 - Desenvolver um programa de monitoramento e fiscalização das atividades 
minerárias de quartzito (pedra mineira) localizadas na ZA e de reabilitação 
ambiental das cavas abandonadas. 

• O programa deverá levantar, mapear e georreferenciar as áreas de 
mineração estabelecidas e abandonadas. 

• Neste programa deverá ser fiscalizada a documentação e a implemen-
tação das medidas mitigadoras cabíveis. 

• Deverão participar desta atividade técnicos do Ibama, da FEAM, do 
DNPM e da secretaria de meio ambiente dos municípios de São João 
Batista do Glória e Capitólio. 

7.1 - Acompanhar e dar parecer a todas as solicitações relacionadas à atividade 
de mineração, em qualquer fase de tramitação dos processos. 

• Esta atividade será de responsabilidade da GEREX-MG. 
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8 - Fiscalizar a comercialização e aplicação de agrotóxicos utilizados na ZA. 

• Esta ação deverá ser desenvolvida em conjunto com técnicos da Emater 
e IMA. 

• O uso de alternativas aos agrotóxicos aplicados nos campos agricultáveis 
do entorno do Parque deverá ser estimulado. 

9 - Estabelecer um programa para definição das reservas legais nas 
propriedades localizadas na ZA. 

• O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o 
estabelecimento de reservas legais. 

• Este programa deverá ser viabilizado através de parceria com 
universidades e outras instituições, dentro da proposta de realização de 
atividades de extensão. 

• O programa deverá viabilizar assessoria jurídica para os pequenos 
produtores. 

• Meios para a isenção do pagamento das taxas cartoriais, pelos pequenos 
produtores, deverão ser buscados pelo Ibama. 

10 - Incentivar os proprietários/posseiros rurais da ZA a adesão ao programa de 
Seqüestro de Carbono. 

• Instituições que atuam nesta área deverão ser mobilizadas para prestar 
os esclarecimentos necessários aos proprietários, bem como estabelecer 
as negociações pertinentes. 

11 - Estabelecer parceria com o IEF-MG objetivando a atuação conjunta na 
atividade de autorização de queima controlada na região onde o Parque está 
inserido.  

12 - Coordenar a implementação do projeto de recuperação de mata ciliar e 
definição das reservas legais das propriedades na área de influência da bacia do 
rio Araguari, que está sendo elaborado em parceria com a UHE de Capim 
Branco. 
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4.7.2 ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS (AEI) 

Segundo o referido roteiro, áreas estratégicas internas “são áreas relevantes 
para o manejo e o alcance dos objetivos de criação da UC, com identidade 
fundamentada em condições ecológicas peculiares e/ou vocação para 
atividades específicas, para as quais serão direcionadas estratégias visando 
reverter ou otimizar as forças/fraquezas da UC”. 

São apresentadas abaixo as AEI definidas para o PNSC, juntamente com suas 
caracterizações, zonas onde estão inseridas, resultados esperados e 
atividades, sub-atividades e normas. 

 

 

AEI Sítio Histórico Fazenda Zagaia  

Caracterização 

Estrutura em ruínas da sede de uma antiga fazenda, a qual foi construída a 
partir das fundações da histórica sede da Fazenda Zagaia. Este é um dos sítios 
com maior apelo histórico do Parque. 

 

Zona em que está inserida: Zona Histórico-Cultural 

Resultados esperados 

 Patrimônio histórico-cultural protegido; 

 Maior conhecimento dos valores histórico-culturais da região 
pelos visitantes; 

 Diversificação das atividades de visitação. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar estudo sobre a viabilidade da estabilização e recuperação da 
estrutura da edificação. 

• Caso o estudo não indique a viabilidade da atividade, as atividades 
apresentadas a seguir deverão ser desconsideradas. 

2 - Elaborar projeto visando a estabilização e recuperação da estrutura da 
edificação e implementá-lo. 

• Toda intervenção arquitetônica e paisagística neste bem cultural deve 
se basear no assessoramento técnico de profissionais qualificados, 
mediante consultas e parcerias com os órgãos de patrimônio cultural 
e histórico, como o Iphan e o Iepha. 

3 - Elaborar projeto para implementação de museu de sítio no local. 

•  O museu deverá interpretar a história da Fazenda Zagaia e os fatos 
ocorridos no local, bem como o sistema construtivo da edificação; 

•  Os temas deverão ser desenvolvidos em painéis, sendo que os 
mesmos seguirão os padrões estabelecidos para o Parque; 
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•  A visitação a esta AEI poderá ser guiada ou auto-guiada; 

•  O acesso até a AEI poderá ser realizado por veículo; 

•  A via de acesso ao interior do Parque, após o museu, deverá ser 
interditada para uso do visitante, por meio da instalação de cancela. 

4 - Elaborar e implementar projeto paisagístico para o local, no qual as ruínas 
da edificação sejam valorizadas e que permita ao visitante desfrutar do 
ambiente com maior segurança. 

5 - Implementar sistema de sinalização indicativa e de limitação da área de 
visitação. 

6 – Elaborar e implementar projeto de recuperação e melhoria das condições 
da estrada de acesso ao sítio. 

7 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento para aproximadamente 10 
veículos. 

•  Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida. 

8 – Estabelecer o local e implementar bicicletário. 

 

 

AEI Torre dos Currais 

Caracterização 

Posto de observação (torre) utilizado principalmente na época de ocorrência de 
incêndios. Atualmente a torre encontra-se danificada. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Torre de observação substituída; 

 Posto de observação implantado e utilizado por brigadistas; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Pista de pouso e estruturas instaladas para apoio à 
operacionalização de combates aéreos a incêndios florestais. 

 

Atividades, sub-atividades e normas  

1 - Realizar a substituição do equipamento por uma nova torre, conforme 
projeto específico e aprovado pela Coordenação de Prevenção e Combate aos 
Incêndios (COIN); 

• O acesso à parte interna do posto será permitido apenas a 
funcionários e pessoal autorizado. 

• A visitação poderá ser realizada nas estruturas abertas da Torre de 
Observação, conforme normas estabelecidas pela administração; 
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2 - Instalar um sanitário no local. 

3 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento. 

4 - Equipar o posto com cadeira, mesa, goniômetro, mapas da Unidade e kit 
básico para primeiro combate a incêndios (abafador, bomba-costal, enxada, pá 
e rastelo). 

• O posto deve contar com observadores permanentes, no período 
crítico de incêndios. 

5. Construir pista de pouso, seguindo orientações técnicas, para 
operacionalização em combates aéreos a incêndios, busca e salvamento e em 
emergências. 

• A pista de pouso deverá contar com estruturas de apoio operacional 
de aeronaves e pessoal envolvidos nas ações de combate. 

 

 

AEI Retiro de Pedras 

Caracterização 

Trata-se da sede de uma das antigas fazendas da região do Alto São Francisco, 
próxima à Portaria São João Batista da Canastra. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Recuperação do patrimônio edificado, e abrigo implantado.  

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar projeto e realizar a reforma e recuperação da edificação.  

• Os traços arquitetônicos originais deverão ser preservados, na parte 
externa da edificação. 

• O projeto contemplará a construção de fossa séptica e sistema de 
coleta de água servida. 

• O lixo gerado no local deverá ser acondicionado adequadamente e 
retirado pelos usuários. 

• Energia alternativa deverá ser instalada no local. 

2 - Equipar o local de acordo com o uso para abrigo de travessias, podendo 
funcionar com abrigo e área de acampamento. 

3 - Instalar no acesso à AEI placa indicativa de que o local é restrito a 
Funcionários, pesquisadores e visitantes em realização de travessia 
previamente agendados. 

4 - Elaborar e implementar projeto de recuperação e melhoria da estrada de 
acesso a esta AEI. 
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5 - Promover a retirada de espécies da flora exóticas existentes no local, em 
especial a do pinus que se encontra próximo à edificação. 

AEI Portaria São Roque de Minas 

Caracterização 

Este é o principal acesso dos visitantes que procuram as áreas de visitação do 
Chapadão da Canastra. Na portaria, é feita a cobrança de ingresso dos 
visitantes. 

Esta Portaria, que funciona de 8 às 18h, possui vigilância 24 horas, em sistema 
de plantão. 

As funções de recepção, atendimento e orientação de visitantes desta Portaria 
poderão ser realizadas no Centro de Visitantes, ou na própria portaria, desde 
que sejam adotados procedimentos de sinalização e proteção da estrutura 
existente. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Extensivo. 

Resultados esperados 

 Recepção, atendimento e orientação dos visitantes. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar projeto específico de arquitetura abrangendo as seguintes 
edificações e infraestruturas: 

 reforma da edificação existente; 

 construção de portal de entrada em área a ser definida pela área 
técnica, próximo aos limites da UC de forma a permitir o controle da 
visitação; 

 construção de estacionamento para três veículos funcionais; 

 instalação de bebedouro de água filtrada na área externa da 
edificação.  

• A edificação deverá conter: guichê para recepção e atendimento; um 
quarto para dois beliches; sanitários para funcionários e visitantes 
(masculino e feminino); sanitário com chuveiro; cozinha e copa; 

• A portaria deverá ser utilizada como marco de entrada da UC, 
conjugando as atividades de cobrança de ingresso, fiscalização e 
monitoramento dos visitantes. 

• A reforma da edificação seguirá o padrão arquitetônico estabelecido 
para o Parque; 

• O guichê permitirá que o visitante possa realizar o pagamento da taxa 
de visitação sem que seja necessário sair do veículo; 

• Os sanitários para funcionários e visitantes (masculino e feminino) 
terão acesso pela parte externa da edificação e o sanitário com 
chuveiro, será de uso exclusivo dos funcionários; 
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• Não será permitida a realização das seguintes atividades fora da área 
de serviço desta AEI: conserto de veículos; lavagem e secagem de 
roupas e alimentação na parte externa da edificação. 

2 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento. 

3 - Elaborar e implementar projetos paisagísticos para esta AEI. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas serão 
removidas da área do Parque. 

4 - Implementar sistema de comunicação visual complementar e/ou corretiva, 
abrangendo sinalização da base da brigada, valor do ingresso e horário de 
funcionamento. 

5 - Equipar esta portaria com equipamentos de resgate como corda, bóia, 
maca, kit de primeiro socorros e kit básico para primeiro combate a incêndios 
(abafador, bomba-costal, enxada, pá e rastelo). 

6 - Equipar a portaria com: 

• Equipamento de escritório: 

 rádio PX, duas mesas de escritório e quatro cadeiras; um armário 
de aço e uma estante; um microcomputador com impressora, uma 
mesa para computador com cadeira; 

• Equipamento para alojamento dos funcionários: 

 dois beliches com colchões; um fogão; uma geladeira; e armário 
de cozinha e mesa com quatro cadeiras. 

7 - Instalar contêiner para lixo em local de fácil recolhimento e fora da área de 
trânsito de visitantes.  

8 - Instalar lixeiras em locais estratégicos. 

• As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque; 

• O lixo das lixeiras deverá ser recolhido diariamente e acondicionado 
no contêiner. 

9 – Instalar sistema de iluminação para a fiscalização noturna e placa de risco 
de incêndios nessa portaria. 

 

 

AEI Sede Administrativa 

Caracterização 

Área onde será construída a futura sede administrativa do Parque, próximo a 
AEI Jaguaré. 
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Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Melhoria das condições de trabalho dos servidores do Parque; 

 Atendimento às necessidades dos diversos usuários. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Construir e transferir a sede administrativa do Parque para dentro da 
Unidade. 

• A construção da sede deverá seguir o projeto elaborado; 

2 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para 
aproximadamente 10 veículos; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área estabelecida. 

3 – Implementar sistema de sinalização. 

4 – Elaborar e implementar projeto paisagístico para a Área. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas serão 
removidas da área do Parque. 

5 – Implementar rede elétrica e telefônica da Portaria São Roque de Minas a 
esta AEI. 

• Toda a rede (fiação) deverá ser subterrânea. 

6 - Adquirir mobiliário e equipamentos necessários, conforme apresentado 
abaixo: 

• Equipamento para escritório 

 dois notebooks; duas câmeras digitais com zoom; oito 
computadores; quatro impressoras; duas linhas telefônicas; um 
telefone celular; uma geladeira duplex; um freezer horizontal 500 
l; uma balança com capacidade para50 kg; um scanner de mesa 
e um de slides; um exaustor; três GPS. 

• Mobiliário para escritório 

- 10 mesas de escritório; 15 cadeiras; três arquivos para pastas 
suspensas; um cofre; oito armários de escritório; cinco prateleiras de escritório; 
uma mesa de reunião com cadeiras; oito mesas para computador com 
cadeiras; 

• Equipamentos para cozinha 

 Um fogão; um armário de cozinha; uma mesa de cozinha com seis 
cadeiras; 

7 - Solicitar à Cemig autorização para o recebimento via modem os dados da 
estação climatológica de São Roque de Minas. 

7.1 - Implementar dispositivos de leitura automática, via modem na sede da 
Unidade, dos dados da estação climatológica.  
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• Os dados obtidos pela estação deverão ser armazenados no banco de 
dados da UC. 

7.2 - Promover treinamento de pessoal para operar o equipamento e analisar 
os dados obtidos pela estação. 

• A realização do treinamento deverá ser solicitada à Cemig ou a outras 
instituições. 

 

 

AEI Centro de Visitantes 

Caracterização 

Área do Centro de Visitantes, entre a AEI Jaguarê e a AEI Portaria de São 
Roque de Minas  

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo 

Resultados esperados 

 Maior conhecimento dos atributos naturais, culturais e históricos 
por parte dos visitantes; 

 Divulgação das atividades de visitação disponíveis no Parque. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1- Dotar o PNSC de centro de visitantes adequado à demanda de uso público 
desenvolvido na UC, podendo ser realizadas a recepção, atendimento e 
orientação dos visitantes, contemplando também a concessão de serviços; 

2- Implementar projeto específico de readequação do Centro de Visitantes, 
contemplando:  

• Espaço interno multiuso, sala para administração do Centro e 
montagem de exposição de longa duração com painéis interpretativos 
e maquetes, balcão para recepção/atendimento de visitantes, 
depósito, lanchonete/loja de souvenires, sanitários e auditório. 

• A edificação deverá contar com sistema de iluminação e ventilação 
naturais e utilizará fontes de energia renováveis; 

• Local, na parte externa do CV, para instalação de feira livre e área de 
descanso; 

• Estacionamento;  

• Local para aluguel de bicicletas. 

3 - Elaborar e implementar projeto paisagístico para a área. 

•  Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

•  Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas da área do Parque. 
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4 – Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sistema de 
sinalização interna e externa. 

5 - Equipar o centro de visitantes com: 

• um microcomputador com impressora; uma mesa para computador 
com cadeira; três mesas de escritório com seis cadeiras; uma mesa 
de reunião com seis cadeiras; um aparelho de DVD, um data show, 
um CD player, uma tela para projeção; uma linha telefônica; um 
sistema fixo de rádio-comunicação; TV de 33”. 

6 - Elaborar projeto e implementar exposição de longa duração para o CV. 

•  A exposição abordará temas relacionados aos aspectos naturais, 
históricos e culturais do Parque e da Região, atividades e serviços 
oferecidos aos visitantes dentro e fora do Parque e as normas de 
visitação; 

•  O Centro será administrado preferencialmente por um técnico de nível 
superior, devendo contar com voluntários e estagiários para o 
desenvolvimento das demais atividades. 

7- Elaborar calendário específico de atividades para o CV. 

•  O Centro atenderá preferencialmente as atividades de 
conscientização ambiental promovidas pelo Parque; 

•  O calendário deverá ser divulgado para as secretarias de educação 
dos municípios da região e através da mídia disponível. 

8 - Implementar feira livre para a comercialização de produtos regionais, como 
o queijo Canastra, doces caseiros e demais produtos artesanais produzidos 
pela população local. 

•  O local deverá ser pavimentado; 

•  O local deverá ter a aparência de uma feira típica da região; 

•  A feira ocorrerá somente nos finais de semana e feriados; 

•  Poderão participar somente produtores rurais e artesões da região 
devidamente credenciados; 

•  Não será permitida, dentro do Parque, a produção de alimentos ou 
demais produtos a serem comercializados; 

•  O transporte do material a ser comercializado na feira deverá ser feito 
em veículos utilitários ou de passeio; 

•  A feira comportará no máximo 15 expositores; 

•  Critérios para a seleção dos expositores deverão ser estabelecidos 
pela chefia da UC, em conjunto com o Conselho Consultivo; 

•  O cadastramento dos produtores rurais interessados em participar da 
feira como expositores deverá ser realizado, devendo ser estabelecida 
uma rotatividade entre eles; 

•  A Unidade deverá instalar toda a infra-estrutura necessária para a 
implementação da feira; 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                       

 414 
               4. Planejamento 

 

•  Outras manifestações culturais, de pequeno porte, também poderão 
ocorrer no local, desde que condizentes com os objetivos da Unidade 
e autorizadas pela chefia da mesma. 

9 – Instalar, na parte externa do centro de visitantes, área de descanso 
contendo 10 mesas com bancos. 

•  As mesas e bancos seguirão os mesmos padrões dos existentes na 
AEI Casca d’Anta Parte Baixa; 

•  As mesas deverão ser instaladas, preferencialmente, em local 
sombreado. 

10 - Implementar rede elétrica e telefônica. 

•  Toda a rede (fiação) deverá ser subterrânea. 

11 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para 
aproximadamente 200 veículos e 5 ônibus no Centro. 

•  O estacionamento deverá ser implantado de forma progressiva, à 
medida da necessidade. 

•  Não será permitido estacionar veículos fora das áreas de 
estacionamento estabelecidas. 

12 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos. 

•  As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque. 

13 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento em todas as edificações 
desta AEI. 

14 - Elaborar projeto e implementar local para parada de transporte coletivo do 
Parque. 

•  O local deverá ser coberto e conter bancos; 

•  Os horários de saída e o itinerário do veículo deverão ser afixados em 
locais adequados. 

15 – O local de aluguel de bicicletas e equipamentos de segurança utilizados 
no desenvolvimento da atividade de ciclismo deverá seguir as seguintes 
normas. 

•  A atividade deverá ser realizada por concessão; 

•  A edificação destinada ao concessionário da atividade de ciclismo 
deverá contemplar os seguintes espaços: oficina para pequenos 
reparos e bicicletário; 

•  Maiores reparos nas bicicletas, como pintura e desempeno de rodas 
e eixos, entre outros, terão que ser realizados fora da área do PNSC. 

16 - Implementar a Travessia Caminho dos Cândidos. 

•  Este Caminho terá início no Centro de Visitante, integrando esta AEI 
à AEI Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos, utilizando 
preferencialmente rotas pré-existentes das antigas fazendas e retiros; 

•   Esta atividade poderá ser realizada através de delegação de serviço; 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                       

 415 
               4. Planejamento 

 

•  O percurso da AEI Garagem de Pedras até AEI Centro de Pesquisa 
Casa dos Cândidos poderá ser realizado a pé ou de bicicleta; 

•  O percurso de retorno a partir da AEI Centro de Pesquisa Casa dos 
Cândidos até a AEI Casca d’Anta Parte Baixa poderá ser realizado a 
pé, de bicicleta ou em veículo motorizado; 

•  Esta atividade será realizada mediante agendamento, podendo ser 
realizada apenas em trechos pré-definidos, devendo a capacidade 
máxima de pessoas por dia ser ajustada por monitoramento da 
atividade; 

•  O pernoite somente poderá ser realizado em áreas pré-estabelecidas 
em projeto específico; 

•  Os visitantes deverão adotar práticas do Guia de Conduta Consciente 
em Ambientes Naturais – ICMBio e normas aplicáveis do PNSC; 

•  Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as 
normas e procedimentos para o desenvolvimento destas atividades, 
com destaque para o retorno de todo lixo produzido e a proibição de 
fogueiras. 

17 - Implementar a Travessia dos Cataguases, objetivando propiciar ao 
visitante a oportunidade de contato com monumentos históricos da cultura 
regional, por meio de visitas a sítios históricos e locais de grande beleza cênica 
e ainda observação de vida silvestre. 

•  A Travessia terá início no Centro de Visitantes, interligando a AEI 
Retiro de Pedras, AEI Cachoeira do Fundão e AEI Portaria 
Sacramento, utilizando preferencialmente rotas pré-existentes das 
antigas fazendas e retiros; 

• Poderá ser articulada com atores externos a interligação desta 
travessia com o distrito de Desemboque, em Sacramento/MG 

•  Esta atividade poderá ser realizada através de delegação de serviço; 

•  Esta atividade será realizada mediante agendamento, podendo ser 
realizada apenas em trechos pré-definidos, devendo a capacidade 
máxima de pessoas por dia ser ajustada por monitoramento da 
atividade; 

•  O pernoite somente poderá ser realizado em áreas pré-estabelecidas 
em projeto específico; 

•  Para pernoite previsto em áreas remotas, poderão ser instalados 
banheiros secos; 

•  Os visitantes deverão adotar práticas do Guia de Conduta Consciente 
em Ambientes Naturais – ICMBio e normas aplicáveis do PNSC; 

•  Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as 
normas e procedimentos para o desenvolvimento destas atividades, 
com destaque para o retorno de todo lixo produzido e a proibição de 
acendimento de fogueiras; 

• Os visitantes deverão ser informados previamente de todas as normas 
e procedimentos para o desenvolvimento desta atividade. 
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AEI Jaguarê 

Caracterização 

Antiga sede administrativa do Parque e posto de brigada e combate a 
incêndios, atualmente utilizada como garagem, depósito e alojamento de 
funcionários e brigadistas. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Alojamento de pesquisadores, sub-base de brigada e garagem de 
veículos implantados; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Maior oferta de locais de apoio aos pesquisadores; 

 Equipe de brigada melhor alojada. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Elaborar projeto específico de arquitetura considerando os seguintes itens: 

 reforma e ampliação da edificação que funciona como alojamento 
de funcionários, de forma que a mesma possa atender 
pesquisadores; 

 reforma da edificação que funciona como garagem de veículos, 
almoxarifado e alojamento para brigadas, de forma que a mesma 
seja transformada na sub-base de brigada desta AEI; 

 demarcação de área para estacionamento, com capacidade para 
dez veículos funcionais; 

 definição de local para a instalação de garagem para veículos 
pesados; 

 transformação da atual edificação utilizada como cozinha em 
laboratório para pesquisadores, contendo bancadas e pia; 

 definição de local para construção de heliponto; 

• O heliponto deverá seguir os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Aeronáutica e contar com equipamentos de segurança, como extintor 
de incêndio; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida; 

• A reforma/construção das edificações deverá seguir o padrão 
arquitetônico estabelecido para o Parque; 

• As edificações que não apresentarem condições de reforma deverão 
ser demolidas; 

• O alojamento de pesquisador deve ser em alvenaria, contento 
sanitários, cozinha, sala e quarto para, pelo menos, cinco beliches. 
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2 – Retirar pára-raio com dispositivo radioativo existente no local e instalar pára-
raio adequado, com sistema de aterramento, em todas as edificações desta 
AEI. 

3 - Implementar sub-base de brigada nesta AEI, para atender, no Chapadão da 
Canastra, a área compreendida entre a AEI Portaria São Roque de Minas até 
a AEI Casca d’Anta Parte Alta.  

• A edificação deverá ser construída em alvenaria, dentro do padrão 
arquitetônico estabelecido para o Parque, contendo: sanitário; 
cozinha; depósito de máquinas, ferramentas e equipamentos, com 
prateleiras; quarto para pelo menos cinco beliches; escritório; garagem 
para veículos e depósito para combustível. 

• Os brigadistas alocados nesta sub-base estarão subordinados ao 
responsável da brigada São João Batista da Serra da Canastra; 

• Os brigadistas deverão obedecer as seguintes rotinas de trabalho: 

 distribuídos nas AEI Bentinho, Serra Brava e Garagem de Pedras, 
portando água e alimento para refeições. 

 deslocamento realizado em motocicletas ou quadriciclos, 
portando rádio HT; 

 para apoio nestas atividades devem permanecer na base 
brigadistas, em sistema de rodízio semanal com os dos postos de 
observação, até o final do expediente. Estes brigadistas, quando 
não acionados para o combate, devem executar as atividades de 
manutenção e organização de equipamentos, manutenção de 
estradas/aceiros e deslocamento para áreas de risco onde serão 
realizadas queimadas no entorno; 

 realização de ronda na Casca d’Anta Parte Alta e Cachoeira dos 
Rolinhos, passando por áreas abertas a visitação, com eventuais 
caminhadas. 

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo 
Responsável de Brigada desta sub-base; 

• Os seguintes equipamentos devem ser disponibilizados nesta sub-
base: 

 Equipamento de transporte 

 Um veículo camionete com tração nas quatro rodas e cabine 
dupla, equipada com rádio comunicação e auto-trac; 

 Equipamento para Combate: 

 15 bombas-costal flexíveis;  

 Dois lança-chamas;  

 20 enxadas;  

 Seis pás;  

 dez rastelos;  
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 cinco enxadões;  

 uma motosserra;  

 duas roçadeiras costais portáteis;  

 70 abafadores comuns e 25 abafadores tipo chicote;  

 100 metros de mangueiras de alta pressão; 

 um equipamento de proteção individual para motosserra; 

 dois equipamentos de proteção individual para roçadeira; 

 um kit de primeiros socorros 

 três binóculos;  

 15 lanternas a bateria. 

 Equipamento de Comunicação e orientação; 

 um rádio de comunicação fixo e quatro rádios HT;  

 dois mapas do PNSC (hidrografia, topografia, vegetação e 
estradas);  

 dois GPS; 

 Equipamento de escritório 

 um armário de aço;  

 um microcomputador com impressora;  

 uma mesa para computador com cadeira;  

 uma mesa de escritório e quatro cadeiras;  

 uma mesa de reunião com seis cadeiras;  

 Equipamento para alojamento 

 cinco beliches com colchões;  

 um fogão;  

 uma geladeira; 

 um armário de cozinha e mesa com quatro cadeiras. 

 Equipamentos de resgate 

 corda, bóia, maca e kit de primeiros socorros. 

4 - Equipar o alojamento de pesquisador com: 

 Equipamento de escritório 

 um armário de aço;  

 uma mesa de escritório e quatro cadeiras; 

 Equipamento para alojamento 

 cinco beliches com colchões;  

 um fogão;  
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 uma geladeira;  

 armário de cozinha e mesa com quatro cadeiras. 

5 - Elaborar e implementar projetos paisagísticos para esta AEI. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas da área do Parque. 

6 - Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sinalização de 
identificação do alojamento e da sub-base de brigada e informações 
direcionais. 

7 – Transferir o almoxarifado e o acervo bibliográfico do alojamento para a sede 
administrativa. 

 

 

AEI Portaria São João Batista da Serra da Canastra 

Caracterização 

Localizada próxima a São João Batista da Serra da Canastra, distrito de São 
Roque de Minas. O local contém duas edificações, uma funcionando como 
portaria, alojamento e escritório e a outra como residência funcional. 

Esta Portaria recebe fluxo de visitantes menor em relação às demais, mas tem 
aumentado desde a divulgação do Circuito Canastra. É a principal via de 
acesso dos visitantes oriundos do município de Tapira, a 30 km do Parque, 
estando distante de Araxá 95 km e de Sacramento 100 km. 

Esta Portaria funciona 24 horas, em sistema de vigilância, com plantão de 
funcionários, sendo a mesma aberta à entrada de visitantes apenas no período 
de 8 às 16h, sendo, às 18 horas, o horário máximo estabelecido para a saída 
dos mesmos. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo. 

Resultados esperados 

 Recepção, atendimento e orientação dos visitantes; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Equipe de brigada alojada adequadamente; 

 Maior conhecimento dos valores naturais, culturais e históricos do 
Parque pelos visitantes. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar projeto específico de arquitetura considerando os seguintes itens: 
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 reforma da edificação que funciona como escritório e alojamento; 

 construção de um portal de entrada; 

 demarcação de área para estacionamento, com capacidade para 
três veículos funcionais e dez veículos de passeio; 

 definição/construção de local para instalação da concessão de 
aluguel de bicicleta e equipamentos de segurança, os quais serão 
utilizados no desenvolvimento da atividade de ciclismo; 

 implementação de bicicletário; 

 definição do local, ao ar livre, para instalação de exposição 
informativa sobre o Parque; 

 definição de local para construção de heliponto; 

 definição de local para instalação de bebedouro(s); 

 construção de base de brigada. 

• A reforma do escritório deverá prever: guichê para recepção e 
atendimento; sanitários para funcionários e visitantes (masculino e 
feminino) e uma pequena cozinha; 

• A Portaria deverá ser utilizada como marco de entrada da Unidade, 
conjugando as atividades de cobrança de ingresso, fiscalização e 
monitoramento dos visitantes; 

• A reforma da edificação deverá seguir o padrão arquitetônico 
estabelecido para o Parque; 

• O guichê deverá permitir que os visitantes possam realizar o 
pagamento da taxa de visitação sem que seja necessário sair do 
veículo; 

• Os sanitários para funcionários e visitantes deverão ter acesso pela 
parte externa da edificação; 

• O heliponto deverá seguir os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Aeronáutica e contar com equipamentos de segurança, como extintor 
de incêndio.  

• Uma barreira visual isolando a área de serviço do alojamento e da 
base da brigada da área de visitação deverá ser instalada; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida; 

• O aluguel de bicicletas e equipamentos de segurança para a prática 
do ciclismo deverá ser realizado por concessão; 

• A edificação destinada ao concessionário da atividade de ciclismo 
deverá contemplar os seguintes espaços: oficina para pequenos 
reparos e bicicletário; 

• Maiores reparos nas bicicletas, como pintura e desempeno de rodas e 
eixos, entre outros, terão que ser realizados fora da área do PNSC; 
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• A base da brigada de incêndio deve ser construída em alvenaria, 
dentro dos padrões estabelecidos para o Parque, contendo sanitário; 
cozinha; depósito de máquinas, ferramentas e equipamentos, 
prateleiras; quarto para pelo menos cinco beliches; escritório; garagem 
para os veículos e depósito de combustível. 

2 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento em todas as edificações 
desta AEI. 

3 - Elaborar e implementar projetos paisagísticos para esta AEI. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas da área do Parque. 

4 - Implementar sistema de comunicação visual complementar e/ou corretiva, 
abrangendo sinalização da base da brigada, valor do ingresso e horário de 
funcionamento.  

5 - Elaborar projeto para a implementação de exposição informativa sobre o 
Parque, próximo à portaria. 

• A exposição deve ser montada ao ar livre;  

• O material a ser utilizado deverá ser de alta durabilidade para suportar 
intempéries; 

•  A exposição deverá abordar temas sobre a biodiversidade, os 
aspectos histórico-culturais, as atividades possíveis de serem 
realizadas na área e as normas gerais do PNSC; 

6 - Equipar esta AEI com os seguintes equipamentos de resgate: corda, bóia, 
maca e kit de primeiros socorros. 

7 - Equipar a Portaria com: 

 Equipamento de comunicação:  

 rádio de comunicação fixo, que também deverá ser utilizado pelo 
Responsável de brigada desta AEI, e rádio PX.  

 Equipamento e mobiliário de escritório:  

 duas mesas de escritórios e três cadeiras, um armário de aço, 
uma estante, um microcomputador com impressora e uma mesa 
para computador com cadeira.  

8 - Implementar uma base de brigada de incêndio nesta AEI, para atendimento 
da área do Chapadão da Canastra, compreendida entre a região do Fundão e 
a AEI Torre dos Currais, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

• A base da brigada será implantada próximo à portaria; 

• Os brigadistas, alocados nesta base, deverão obedecer as seguintes 
rotinas de trabalho: 

 dois brigadistas na região do Fundão e dois brigadistas na AEI 
Torre dos Currais, portando água e alimento para refeições;  
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 deslocamento realizado em motocicletas ou quadriciclos, 
portando rádio HT;  

 o chefe da brigada deverá permanecer na base durante os 
períodos de maior risco de incêndios, visando à recepção de 
informações, chamada de reforços, tomadas de decisão e 
deslocamento com equipamentos, máquinas e ferramentas que 
por ventura venham a ser necessários; 

 para apoio nestas atividades devem permanecer na base 
brigadistas, em sistema de rodízio semanal, com os dos postos 
de observação, até o final do expediente. Estes brigadistas, 
quando não acionados para o combate, devem executar as 
atividades de manutenção e organização de equipamentos, 
manutenção de estradas/aceiros e deslocamento para áreas de 
risco onde serão realizadas queimadas no entorno; 

 realização de ronda até a Serra das Sete Voltas, passando pelas 
áreas de responsabilidade destas brigada, com eventuais 
caminhadas; 

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo 
Responsável de Brigada desta AEI; 

• Os seguintes equipamentos devem ser disponibilizados nesta base: 

 Equipamento de transporte: 

 um caminhão pipa (4x4) com capacidade para seis mil litros com 
bomba d´água acoplada; 

 um veículo tipo van; 

 um veículo caminhonete com tração nas quatro rodas – cabine 
dupla, equipado com rádio comunicação e auto-trac; 

 seis motocicletas ou quadriciclos; 

 trator com tração nas quatro rodas, lâmina frontal e pipa 
acoplada. 

 Equipamento de prevenção e combate: 

 uma moto-bomba de alta pressão; 

 duas roçadoras-costais portáteis; 

 três binóculos; 

 dez bombas-costais flexíveis; 

 dois lança-chamas; 

 20 enxadas; 

 dez rastelos; 

 cinco enxadões; 

 seis pás; 

 uma motosserra; 
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 70 abafadores comuns e 25 abafadores tipo chicote; 

 um kit de primeiros socorros; 

 um equipamento de proteção individual para uso de motosserra; 

 dois equipamentos de proteção individual para uso de roçadora; 

 100 metros de mangueira de alta pressão; 

 duas piscinas para abastecimento de helibaldes. 

 Equipamento de comunicação e orientação: 

 um rádio fixo e três rádios HT; 

 dois mapas do PNSC (hidrografia, topografia, vegetação e 
estradas); 

 dois GPS; 

 15 lanternas a bateria.  

9 - Equipar a base da brigada com: 

 Equipamento de escritório 

 Uma mesa de escritório e quatro cadeiras; uma mesa de reunião 
com seis cadeiras; um armário de aço; 

 Equipamento e mobiliário para alojamento 

 Cinco beliches com colchões; um fogão; uma geladeira; um 
armário de cozinha e mesa com quatro cadeiras. 

10 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos e contêiner em local de fácil 
recolhimento e fora da área de trânsito de visitantes. 

• As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque; 

• O lixo das lixeiras deverá ser recolhido diariamente e acondicionado 
no contêiner; 

• Acordo com a prefeitura de São Roque de Minas deverá ser firmado, 
visando o recolhimento do lixo do contêiner, quando também deverá 
ser definida a freqüência para tal. 

 

 

AEI Portaria Sacramento 

Caracterização 

Localizada no município de Sacramento, a Portaria é uma edificação revestida 
de pedra, sendo utilizada para a cobrança de ingresso, escritório e alojamento 
de funcionários.  

É o principal acesso dos visitantes oriundos da região do Triângulo Mineiro e 
São Paulo.  

O horário de funcionamento é de 8 às 18h, possuindo vigilância 24 horas, em 
sistema de escala. 
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Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo. 

Resultados esperados 

 Recepção, atendimento e orientação dos visitantes; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Equipe de brigada alojada adequadamente; 

 Maior conhecimento dos valores naturais, culturais e históricos do 
Parque pelos visitantes. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar projeto específico de arquitetura abrangendo as seguintes 
edificações e infra-estruturas: 

 reforma da edificação que funciona como escritório; 

 instalação de mecanismo para acionamento da bomba de água a 
partir da portaria e implementação de rede elétrica subterrânea 
para este sistema; 

 estacionamento para três veículos funcionais e para 10 veículos 
de visitantes; 

 edificação para aluguel de bicicletas e equipamentos de 
segurança utilizados no desenvolvimento da atividade de ciclismo; 

 definição de local ao ar livre, para instalação de exposição 
informativa sobre o Parque; 

 definição de local para a construção de heliponto; 

 instalação de bebedouro de água filtrada; 

 construção de base de brigada; 

 construção de portal de entrada no limite oficial da UC. 

• A edificação da portaria deverá conter: guichê para recepção e 
atendimento; um quarto para dois beliches; sanitários para 
funcionários e visitantes (masculino e feminino); sanitário com 
chuveiro; cozinha e copa; 

• A Portaria deverá ser utilizada para a cobrança de ingresso, 
fiscalização e monitoramento dos visitantes; 

• A reforma e construção das edificações seguirão o padrão 
arquitetônico estabelecido para o Parque; 

• O guichê permitirá que o visitante possa realizar o pagamento da taxa 
de visitação sem que seja necessário sair do veículo; 

• Os sanitários para funcionários e visitantes (masculino e feminino) 
terão acesso pela parte externa da edificação e o sanitário com 
chuveiro, será de uso exclusivo dos funcionários; 

• O heliponto deverá seguir os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
aeronáutica e possuir equipamentos de segurança, como extintor de 
incêndio; 
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• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida; 

• O aluguel de bicicletas e equipamentos de segurança para a 
realização da atividade de ciclismo será realizado por concessão; 

• A edificação destinada ao concessionário da atividade de ciclismo 
deverá contemplar os seguintes espaços: oficina para pequenos 
reparos, bicicletário e cozinha; 

• Maiores reparos nas bicicletas, como pintura e desempeno de eixos e 
rodas, terão que ser realizados fora da área do PNSC; 

• A base da brigada de incêndio deve ser construída em alvenaria, 
dentro dos padrões estabelecidos para o Parque, contendo sanitário; 
cozinha; depósito de máquinas, ferramentas e equipamentos, com 
prateleiras; quarto para pelo menos cinco beliches; escritório; garagem 
para os veículos e depósito de combustível. 

2 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento em todas as edificações 
desta AEI. 

3 - Elaborar e implementar projetos paisagísticos para a área desta Portaria. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas da área do Parque. 

4 - Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sinalização de 
identificação da portaria e da base da brigada, valor do ingresso, horário de 
funcionamento, informações direcionais e normas de visitação. 

5 - Elaborar projeto para a implementação de exposição informativa sobre o 
Parque, próximo à portaria. 

•  A exposição deve ser montada ao ar livre; 

•  O material a ser utilizado deverá ser de alta durabilidade para suportar 
intempéries; 

• A exposição deverá abordar temas sobre a biodiversidade, os 
aspectos histórico-culturais, as atividades possíveis de serem 
realizadas na área e as normas gerais do PNSC; 

6 - Equipar a Portaria com: 

 Equipamento de comunicação 

 rádio de comunicação fixo, que também deverá ser utilizado pelo 
Responsável de Brigada da AEI, e rádio PX.  

 Equipamento de escritório 

 duas mesas de escritório e três cadeiras, um armário de aço, 
uma estante, um microcomputador com impressora e uma mesa 
para computador com cadeira.  
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7 - Implementar uma base de brigada de incêndio nesta AEI, para atendimento 
da área entre esta e a região onde está inserida a Zona Intangível do Parque, 
obedecendo os seguintes procedimentos: 

• A base da brigada será implantada próxima à portaria; 

• Os brigadistas, alocados nesta base, deverão obedecer as seguintes 
rotinas de trabalho: 

 deslocamento realizado em motocicletas ou quadriciclos, 
portando rádios HT;  

 o Responsável da Brigada deverá permanecer na base durante 
os períodos de maior risco de incêndios, visando à recepção de 
informações, chamada de reforços, tomadas de decisão e 
deslocamento com equipamentos, máquinas e ferramentas que 
por ventura venham a ser necessários;  

 quando não acionados para o combate, os brigadistas dessa base 
devem executar as atividades de manutenção e organização de 
equipamentos, manutenção de estradas/aceiros e deslocamento 
para áreas de risco onde serão realizadas queimadas no entorno;  

 realização de rondas, diariamente, com eventuais caminhadas 
nos pontos de maior incidência de incêndio.  

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo 
Responsável de Brigada desta AEI; 

8 - Equipar a base da brigada com os seguintes equipamentos: 

 Equipamento de transporte: 

 um caminhão pipa (4x4) com capacidade para seis mil litros com 
bomba d´água acoplada; 

 um veículo tipo van; 

 um veículo caminhonete com tração nas quatro rodas – cabine 
dupla, equipado com rádio comunicação e auto-trac; 

 seis motocicletas ou quadriciclos; 

 trator com tração nas quatro rodas, lâmina frontal e pipa 
acoplada. 

 Equipamento de prevenção e combate 

 duas roçadoras-costais portáteis; 

  dez bombas-costais flexíveis; 

  uma moto-bomba de alta pressão; 

  dois lança-chamas; 

  20 enxadas; 

  10 rastelos; 

  seis pás; 
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  cinco enxadões; 

  uma motosserra; 

  70 abafadores comuns e 25 abafadores tipo chicote; 

  um equipamento de proteção individual para uso de 
motosserra; 

  dois equipamentos de proteção individual para uso de roçadora; 

 100 metros de mangueira de alta pressão; 

 um kit de primeiros socorros; 

 duas piscinas para abastecimento de helibaldes.  

 Equipamento de comunicação e orientação 

 um rádio de comunicação fixo e três rádios HT; 

 três binóculos; 

 dois GPS; 

 15 lanternas a bateria; 

 dois GPS;  

 dois mapas do PNSC (hidrografia, topografia, vegetação e 
estradas); 

 Equipamentos de resgate 

 corda, bóia, maca e kit de primeiros socorros. 

 Equipamento de escritório 

 Uma mesa de escritório e quatro cadeiras; uma mesa de reunião 
com seis cadeiras e um armário de aço; 

 Equipamento e mobiliário para alojamento 

 quatro beliches com colchões; um fogão; uma geladeira; um 
armário de cozinha e mesa com quatro cadeiras. 

9 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos e contêiner em local de fácil 
recolhimento e fora da área de trânsito de visitantes. 

•  As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque; 

• O lixo das lixeiras deverá ser recolhido diariamente e acondicionado 
no contêiner; 

10 – Promover a correção das cercas do limite do Parque, nas áreas já 
indenizadas. 

• O processo de compra das fazendas próximas à esta AEI deverão ser 
verificados, visando a identificação dos limites das proprietários, 
inclusive o da empresa RESA, e a obtenção de informações sobre a 
real situação fundiária da área. 

• Caso a área de plantio de Pinus esteja com a situação fundiária 
regularizada, a remoção das árvores deverá ser promovida e a área 
deverá ser recuperada, seguindo um projeto a ser elaborado para tal. 
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AEI Casca D’Anta Parte Baixa 

Caracterização 

A AEI Casca d’Anta Parte Baixa é constituída pelas seguintes infra-estruturas 
e facilidades: portaria Casca d’Anta, sub-centro de visitantes (edificação 
histórica), trilhas, alojamento de funcionários, depósito, área de piquenique com 
quiosques, sanitários, mesas e bancos. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo 

Resultados esperados 

 Recepção, atendimento e orientação dos visitantes; 

 Maior conhecimento dos atributos naturais, culturais e históricos 
por parte dos visitantes; 

 Divulgação das atividades de visitação disponíveis no Parque; 

 Atendimento a grupos escolares e comunidade em geral para o 
desenvolvimento de oficinas de trabalho; 

 Prática de atividades recreativas; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Equipe de brigada alojada adequadamente. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Avaliar a situação da mata ciliar desta AEI, visando sua recomposição. 

2 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento em todas as edificações 
desta AEI. 

3 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos e contêiner em local de fácil 
recolhimento e fora da área de trânsito de visitantes. 

•  As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque; 

•  O lixo das lixeiras deverá ser recolhido diariamente e acondicionado 
no contêiner; 

•  Acordo com a prefeitura de Vargem Bonita deverá ser firmado, 
visando o recolhimento do lixo do contêiner, quando também deverá 
ser definida a freqüência para tal. 

4 - Realizar estudos para a definição da capacidade de suporte desta AEI. 

•  Até que estudos sejam realizados, fica estabelecida uma capacidade 
de suporte de 600 visitantes simultaneamente. 

5 – Vincular aos contratos de concessão das atividades a serem desenvolvidas 
nesta AEI, a limpeza, manutenção e retirada do lixo da mesma até o contêiner, 
como forma de contrapartida. 
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Portaria Casca d’Anta 

1 - Elaborar projeto específico de arquitetura e engenharia abrangendo as 
seguintes infra-estruturas e construções: 

 reforma da edificação que funciona como escritório; 

 instalação de um portal de entrada; 

 implantação de estacionamento para três veículos funcionais;  

 definição de local para construção de heliponto; 

 sinalização da(s) área(s) de estacionamento; 

 definição de local para instalação de bebedouro, do lado externo 
da edificação; 

• A edificação deverá conter: guichê para recepção e atendimento, 
sanitários para funcionários e visitantes (masculino e feminino) e 
pequena cozinha; 

• A portaria deverá ser utilizada como marco de entrada da UC, 
conjugando com as atividades de cobrança de ingresso, fiscalização 
e monitoramento dos visitantes; 

• A reforma da edificação seguirá o padrão arquitetônico estabelecido 
para o Parque; 

• Os sanitários para funcionários e visitantes (masculino e feminino) 
terão acesso pela parte externa da edificação; 

• O heliponto deverá seguir os padrões estabelecidos pelo Ministério da 
Aeronáutica e ser equipado com equipamentos de segurança, como 
extintor de incêndios; 

• A entrada de veículos no Parque em finais de semana e feriados não 
será permitida, exceto para veículos credenciados para tal. 

2 - Elaborar e implementar projeto paisagístico para a área desta Portaria. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas, com exceção de 
grama, se necessário; 

• Caso existam plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas para fora da área do Parque. 

3 - Implementar sistema de comunicação visual complementar e/ou corretiva, 
abrangendo sinalização da base da brigada, valor do ingresso e horário de 
funcionamento. 

4 - Equipar a portaria com: 

 Equipamento de escritório e comunicação: 

 rádio PX, duas mesas de escritórios e três cadeiras, um armário 
de aço e uma estante, um microcomputador com impressora e 
uma mesa para computador com cadeira.  

 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                       

 430 
               4. Planejamento 

 

Casa de Saberes e Fazeres Saint Hilaire  

1 - Reformar e adequar a área do atual sub-centro de visitantes, transformando-
o numa casa de saberes e fazeres, a qual visará o desenvolvimento de 
atividades de conscientização e interpretação ambiental e valorização cultural. 

•  A casa deverá ser dividida em dois ambientes, atendendo às várias 
propostas de oficinas; 

•  A reforma e adequações não poderão interferir nos aspectos 
arquitetônicos da edificação; 

•  O projeto de reforma deverá possuir as seguintes instalações, 
características e equipamentos: 

 Espaço interno multiuso; 

 Sistema de iluminação e ventilação naturais; 

 Sistema de sanitários, com saneamento adequado. 

2 - Implementar barreira visual, separando a Casa, das demais edificações 
existentes no local. 

3 - Elaborar, em conjunto com o NEA-MG, uma proposta de calendário de 
atividades para a Casa, que atenda os visitantes e as comunidades do entorno, 
formatando oficina de saberes e fazeres e oferecendo atividades de educação 
ambiental e patrimonial. 

• As atividades da Casa deverão ser previamente agendadas. 

4 - Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sinalização de 
identificação do local e sinalização interna da Casa. 

5 - Instalar bebedouro na parte externa da Casa. 

6 – O depósito existente no local deverá ser adaptado para o atendimento das 
necessidades da Casa. 

7 - A casa poderá oferecer serviços aos visitantes no local. 

 

Alojamento de Funcionários e Sub-base de Brigada 

1 - Elaborar projeto específico de arquitetura para a reforma do alojamento, de 
forma que a edificação funcione também como sub-base de brigada. 

• A reforma da edificação deverá obedecer ao padrão arquitetônico 
estabelecido para o Parque, contendo: sanitário; cozinha; depósito de 
máquinas, ferramentas e equipamentos, com prateleiras; quarto para 
pelo menos cinco beliches; escritório; garagem para veículos e 
depósito para combustível; 

• A sub-base de brigada deverá atender, no Chapadão da Canastra, a 
região onde esta AEI está inserida. 

• Os brigadistas alocados nesta sub-base deverão obedecer as 
seguintes rotinas de trabalho: 

 O destes brigadistas será realizado em motocicletas e 
quadriciclos, devendo portar rádio HT. 
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 Os brigadistas, quando não acionados para o combate, devem 
executar as atividades de manutenção e organização de 
equipamentos, manutenção de estradas/aceiros e deslocamento 
para áreas de risco onde serão realizadas queimadas no entorno. 

 Os brigadistas devem realizar rondas, diariamente, na região de 
abrangência desta sub-base, com eventuais caminhadas.  

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo 
Responsável de Brigada desta sub-base; 

2 - Equipar a sub-base e alojamento da brigada com: 

 Transporte: 

 um caminhão pipa (4x4) com capacidade para seis mil litros com 
bomba d´água acoplada; 

 um veículo tipo van; 

 um veículo caminhonete com tração nas quatro rodas – cabine 
dupla, equipado com rádio comunicação e auto-trac; 

 Equipamento de prevenção e combate 

 duas roçadoras-costais portáteis; 

 15 bombas-costais flexíveis; 

  dois lança-chamas; 

  uma motosserra; 

 20 enxadas; 

  dez rastelos; 

  cinco enxadões; 

 seis pás; 

 70 abafadores comuns e 25 abafadores tipo chicote; 

 15 lanternas a bateria; 

 um kit de primeiros socorros; 

  um equipamento de proteção individual para uso de 
motosserra; 

  dois equipamentos de proteção individual para uso de roçadora; 

 100 metros de mangueira de alta pressão; 

 Equipamento de comunicação e orientação 

 um rádio de comunicação fixo  

 três rádios HT; 

 três binóculos; 

 dois GPS; 

 dois GPS;  
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 dois mapas do PNSC (hidrografia, topografia, vegetação e 
estradas); 

 Equipamento de escritório 

 Um armário de aço; um microcomputador com impressora; uma 
mesa para computador com cadeira; uma mesa de escritório e 
quatro cadeiras; uma mesa de reunião com seis cadeiras. 

 Equipamento e mobiliário para alojamento 

 cinco beliches com colchões; um fogão; uma geladeira; um 
armário de cozinha e mesa com quatro cadeiras 

 

Área de Piquenique Velho Chico 

1 - Fechar oficialmente a área de camping existente no local, transformando o 
espaço numa área de piquenique. 

• O fechamento oficial do camping deverá ser comunicado a todas as 
instituições e organizações envolvidas com as atividades de turismo 
da região, com pelo menos um mês de antecedência; 

• A informação deverá ser veiculada na mídia disponível. 

2 - Reformar as áreas das churrasqueiras, transformando-as em quiosques 
com mesas e bancos. 

3 - Promover a pintura e reforma das edificações existentes no local, bem como 
a retirada das instalações elétricas e chuveiros. 

4 – Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para dez 
veículos. 

• Este estacionamento será destinado a veículos credenciados a 
entrarem no Parque, tais como os com portadores de necessidades 
especiais, idosos, crianças, dentre outros; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida. 

5 – Elaborar projeto e implementar edificação para o desenvolvimento das 
seguintes atividades: lanchonete, posto de fiscalização e controle da atividade 
de visitação e serviço de condução de visitantes. 

•  A edificação deverá ser implantada na área de descanso existente no 
local, a qual constitui-se em uma área circular em cimento com mesas 
e bancos, localizada próxima ao sanitário. 

5.1 - Implementar lanchonete. 

•  A atividade deverá ser realizada por concessão; 

•  Somente poderão ser comercializados alimentos pré-embalados; 

•  O abastecimento da lanchonete apenas poderá ser feitos em veículos 
utilitários e de passeios. 

5.2 - Instalar posto de fiscalização e controle da atividade de visitação. 

•  Este posto deverá funcionar durante todo o tempo em que a área 
estiver aberta à visitação publica; 
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•  Deverão atuar neste posto, preferencialmente, pessoas do grupo de 
buscas e resgates, que deverá ser criado para o Parque; 

•  Este posto deverá contar com os seguintes equipamentos: corda, 
bóia, maca, Kit de primeiro socorros e rádio comunicação; 

•  Este posto também atenderá a área de piquenique Casca d´Anta. 

6 – Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sinalização de 
identificação das edificações, serviços disponíveis no local e normas de 
segurança. 

•  A sinalização deve ser implementada de acordo com o Manual de 
Sinalização do PNSC. 

7 - Elaborar projeto para a implementação de painéis interpretativos e 
informativos sobre os atributos naturais e normas de visitação pertinentes ao 
local e a outras atividades e locais abertos à visitação pública. 

• Os painéis deverão ser instalados ao ar livre; 

• O material a ser utilizado deverá ser de alta durabilidade para suportar 
intempéries. 

 

Área de Piquenique Casca d’Anta 

1 - Promover a reforma dos sanitários existentes no local. 

2 - Elaborar projeto de recomposição da mata ciliar para enriquecimento da 
mesma, promovendo o sombreamento na área. 

• O projeto deverá seguir os procedimentos técnicos apropriados para 
uma Unidade de Conservação. 

3 – Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para dez 
veículos. 

• Este estacionamento será destinado à veículos credenciados a 
entrarem no Parque, tais como os portadores de necessidades 
especiais, idosos, crianças, dentre outros; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida. 

4 - Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sinalização de 
identificação das edificações, serviços disponíveis no local e normas de 
segurança. 

5 - Elaborar projeto para a implementação de painéis interpretativos e 
informativos sobre os atributos naturais e normas de visitação pertinentes ao 
local, e ainda, outras atividades e locais abertos à visitação publica. 

• Os painéis deverão ser instalados ao ar livre;  

• O material a ser utilizado deverá ser de alta durabilidade para suportar 
intempéries. 
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Trilha Pé da Casca d’Anta 

Caracterização:  

Trilha em sentido único e com aproximadamente 700 m de extensão, que 
interliga a Área de Piquenique Casca d’Anta à base da cachoeira de mesmo 
nome. 

1 - Elaborar projeto específico para a recuperação e melhoria da Trilha. 

• O projeto deverá prever a melhoria do leito da Trilha, a contenção da 
erosão, reforma do mirante e das pontes/passarelas e instalação de 
passarelas elevadas em locais em que não haja possibilidade de 
regularização do leito. 

2 – Implementar projeto de sinalização interpretativa, já existente para a trilha.  

3 – Elaborar e implementar projeto de sinalização de advertência para a trilha.  

• Placa(s) informando sobre os cuidados a serem adotados pelos 
visitantes no poço do pé da cachoeira Casca d’Anta deverão ser 
instaladas próximo ao local; 

• O projeto também deverá prever placas de proibição do acesso ao 
outro lado do rio São Francisco. 

 

Trilha Casca d’Anta 

Caracterização: 

Trilha com aproximadamente 2 km de extensão, interliga a parte alta à parte 
baixa da Cachoeira Casca D’anta. 

1 - Elaborar e implementar projeto de recuperação da trilha Casca d’Anta. 

• A Trilha poderá ser percorrida nos dois sentidos; podendo ser iniciada 
tanto na AEI Casca d’Anta Parte Alta como na AEI Casca d’Anta Parte 
Baixa; 

• A atividade poderá ser guiada e auto-guiada; 

• A Trilha só poderá ser percorrida no período diurno; 

• A utilização de caminhos alternativos e de bicicletas na trilha é 
proibida; 

• O projeto deverá contemplar: recuperação dos processos erosivos; 
desvio das águas de enxurrada e instalação de redutores de 
velocidade de água.  

2 - Elaborar projeto e implementar os equipamentos facilitadores necessários 
para maior conforto e segurança do visitante na Trilha. 

• Os equipamentos deverão ser os mais rústicos possíveis. 

3 - Elaborar projeto de sinalização interpretativa da trilha. 

4 - Promover a atividade de observação de vida silvestre na trilha. 

•  Esta atividade deverá ser guiada e desenvolvida em horários 
especiais e para grupos específicos. 
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5 - Instalar lixeiras somente nos pontos iniciais/finais da trilha. 

• Os visitantes serão alertados para levarem o lixo produzido até o seu 
destino final, na trilha. 

 

Estacionamento 

1 – Elaborar projeto para implementação de estacionamento para 
aproximadamente 80 veículos e quatro ônibus, em local onde já vem sendo 
utilizado com este fim, próximo a portaria. 

• Esta área será utilizada para este fim até a construção do Centro de 
Visitantes. 

 

Centro de Visitantes 

1 - Elaborar e implementar projeto específico de arquitetura para construção do 
centro de visitantes, contendo: 

- ampla área com varanda; espaço interno multiuso; sistema de 
iluminação e ventilação naturais; sala de exibições com espaços para 
maquetes, displays, cartazes e material permanente sobre o PNSC; exposição 
de longa duração com painéis interpretativos e maquetes para informação aos 
visitantes sobre sua localização, recursos, atrativos, e pesquisas realizadas no 
PNSC; balcão para folheteria e material de divulgação; balcão para 
recepção/atendimento de visitantes; 

 local de apoio a concessionários que atuarem nesta AEI, para a 
realização de suas atividades administrativas e operacionais; 

 sistema de sanitários, com saneamento adequado e acesso pelas 
áreas interna e externa da edificação e bebedouros;  

 utilização de fontes de energia alternativa; 

• A vista para a cachoeira Casca D’antas deverá ser contemplada no 
Projeto. 

•  O centro de visitantes será construído no local que atualmente é 
utilizado como estacionamento, próximo a portaria; 

• As edificações deverão seguir o padrão arquitetônico estabelecido 
para o Parque; 

• A edificação deverá contar com fossa séptica; 

2 - Elaborar e implementar projeto paisagístico para a área. 

• Neste projeto só serão utilizadas espécies nativas na estrutura do 
jardim. Como exceção, será permitida a utilização de grama, se 
necessário; 

• Na existência de plantas exóticas no local, as mesmas deverão ser 
removidas da área do Parque. 

3 – Implementar sistema de comunicação visual, abrangendo: sistema de 
sinalização interna e externa. 
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4 - Equipar o Centro de Visitantes com: 

 um microcomputador com impressora; 

 uma mesa para computador com cadeira; 

 três mesas de escritório com seis cadeiras; 

 uma mesa de reunião com seis cadeiras; 

 tela para projeção, CD player, DVD, data show, linha telefônica e 
televisão de 33”; 

 sistema fixo de rádio-comunicação. 

5 - Elaborar projeto e implementar exposição de longa duração para o CV. 

• A exposição abordará temas relacionados aos aspectos naturais, 
históricos e culturais do parque e da região, atividades e serviços 
oferecidos aos visitantes dentro e fora do Parque e as normas de 
visitação; 

• O Centro será administrado preferencialmente per um técnico de nível 
superior, devendo contar com voluntários e estagiários para o 
desenvolvimento das demais atividades. 

6 - Elaborar calendário específico de atividades para o CV. 

• O Centro atenderá preferencialmente as atividades de 
conscientização ambiental promovidas pelo Parque; 

• O calendário deverá ser divulgado para as secretarias de educação 
dos municípios da região e através da mídia disponível. 

7 - Implementar rede elétrica e telefônica. 

•  Toda a rede (fiação) deverá ser subterrânea. 

8 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos. 

•  As lixeiras deverão seguir o padrão estabelecido para o Parque. 

9 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento na edificação desta AEI. 

10 - Elaborar projeto e implementar local para parada de transporte coletivo do 
Parque. 

• O local deverá ser coberto e conter bancos; 

• Os horários de saída e o itinerário do veículo deverão ser afixados em 
locais adequados. 

11 – Adquirir terreno fora dos limites da UC e implementar estacionamento, 
para aproximadamente 100 veículos e 5 ônibus. 

• Esse estacionamento poderá ser implantado por terceiros, em parceria 
com o Ibama. 

12 – Implementar sistema de transporte coletivo, interligando o estacionamento 
ao Centro de Visitantes. 

• Até que se tenha um fluxo de visitantes, durante a semana, que 
viabilize economicamente esta atividade, o sistema de transporte 
operará, somente nos finais de semana e feriado. 
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• Quando o fluxo de visitantes for satisfatório economicamente, durante 
a semana, a entrada de veículos particular ficará restrita aos 
credenciados.  

 

 

AEI Trilha/Estrada dos Cândidos 

Caracterização 

Trata-se de um caminho já existente, de aproximadamente 4,5 km, partindo da 
AEI Garagem de Pedras até a AEI Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos. 

Esta Trilha está incluída no percurso realizado na atividade Caminho dos 
Cândidos. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Extensivo 

Resultados esperados 

 Maior facilidade nos deslocamentos para as atividades de 
combate a incêndios. 

 Maior contato com os recursos naturais do Parque pelos 
visitantes; 

 Maior diversificação de atividades ofertadas aos visitantes. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar projeto e implementar a trilha/estrada dos Cândidos. 

• Para maior conforto dos visitantes, recomenda-se que a trilha seja 
percorrida somente no sentido, AEI Garagem de Pedra – AEI Centro 
de Pesquisa Casa dos Cândidos; 

• A atividade deverá ser guiada; 

• A trilha só poderá ser percorrida no período diurno, exceto para 
atividades de observação de vida silvestre; 

• A utilização de caminhos alternativos à trilha é proibida; 

• Não é permitido o uso de veículos auto-motores na trilha, exceto 
veículos funcionais, visando o deslocamento para o combate a 
incêndios; 

• Para impedir a passagem de veículos de visitantes na área, será 
instalada cancela no início e final da trilha, bem como a abertura de 
pequenas valas próximas às cancelas; 

• Placa informando sobre a possibilidade de percorrer a trilha apenas a 
pé ou de bicicleta e com o acompanhamento de guia, deverá ser 
instalada; 

• Equipamentos facilitadores rústicos deverão, se necessário, ser 
instalados na trilha, visando maior conforto e segurança dos visitantes; 
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• Os visitantes serão alertados para levarem o lixo produzido até o seu 
destino final. 

2 - Elaborar projeto de recuperação da Trilha, abrangendo a contenção e 
recuperação dos processos erosivos, o desvio das águas de enxurrada e a 
instalação de redutores de velocidade de água. 

• O projeto deverá prever a melhoria da Trilha de modo a possibilitar o 
uso de veículos funcionais nas atividades de combate a incêndios. 

3 - Promover a atividade de observação de vida silvestre na trilha. 

• Esta atividade será desenvolvida em horários especiais e para grupos 
específicos. 

 

 

AEI Posto de Observação Serra Brava / Base Repetidora de Rádio 
Comunicação 

Caracterização 

A área é composta por um posto de observação utilizado principalmente na 
época de ocorrência de incêndios e uma antena que é a base repetidora do 
sistema de rádio do Parque. 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Posto de observação implantado e utilizado por brigadistas; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios; 

 Sistema de rádio comunicação operando em todo o Parque. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar a substituição do equipamento por uma nova torre, conforme 
projeto específico e aprovado pela Coordenação de Prevenção e Combate aos 
Incêndios – COIN; 

• O acesso à parte interna do posto será permitido apenas a 
funcionários e pessoal autorizado. 

• A Visitação poderá ser realizada nas estruturas abertas da Torre de 
Observação, conforme normas estabelecidas pela administração;” 

2 - Instalar um sanitário no local, com tratamento adequado de efluentes. 

3 - Equipar o posto com cadeira, goniômetro, mapas da Unidade e kit básico 
para primeiro combate a incêndios (abafador, bomba-costal, enxada, pá e 
rastelo) e kit de primeiros socorros. 

• O posto deve contar com observadores permanentes, no período 
crítico de incêndios. 

4 - Instalar cancela na entrada da estrada de acesso à AEI Cachoeira Casca 
d’Anta Parte Alta, restringindo o acesso. 
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5 – Retirar pára-raio com dispositivo radioativo existente no local e implementar 
pára-raio adequado, com sistema de aterramento na edificação. 

6 - Estabelecer procedimentos para manutenção da antena repetidora. 

• O uso de produtos químicos para a remoção e controle da vegetação 
do local, não é permitido; 

• Todo material descartável utilizado nos procedimentos de manutenção 
deverá ser removido para fora da Unidade. 

7 - Elaborar projeto para redimensionar a base repetidora do sistema de 
comunicação, para que a mesma possa dar cobertura a toda a área do Parque. 

8 – Melhorar as condições da estrada de acesso a esta AEI. 

 

AEI Posto de Observação do Bentinho 

Caracterização 

Posto de observação utilizado principalmente na época de ocorrência de 
incêndios. 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Posto de observação implantado e utilizado por brigadistas; 

 Maior eficiência nas atividades de prevenção e combate a 
incêndios. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar a substituição do equipamento por uma nova torre, conforme 
projeto específico e aprovado pela Coordenação de Prevenção e Combate aos 
Incêndios – COIN; 

• O acesso à parte interna do posto será permitido apenas a 
funcionários e pessoal autorizado. 

• A Visitação poderá ser realizada nas estruturas abertas da Torre de 
Observação, conforme normas estabelecidas pela administração; 

2 - Instalar um sanitário no local, com tratamento adequado de efluentes. 

3 - Equipar o posto com cadeira, goniômetro, mapas da Unidade e kit básico 
para primeiro combate a incêndios (abafador, bomba-costal, enxada, pá e 
rastelo) e kit de primeiros socorros. 

• O posto deve contar com observadores permanentes, no período 
crítico de incêndios. 

4 – Instalar cancela na entrada da estrada de acesso ao mesmo, localizada na 
AEI Estrada Principal do Chapadão da Canastra, restringindo o acesso. 

5 – Retirar pára-raio com dispositivo radioativo existente no local e implementar 
pára-raio adequado, com sistema de aterramento na edificação. 
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AEI Garagem de Pedras 

Caracterização 

Foi um antigo entreposto da fazenda dos Cândidos, situada à margem do 
antigo caminho que ligava São Roque de Minas à Sacramento. Posteriormente 
passou a servir como garagem da Fazenda, visto que o caminho da serra não 
comportava o trânsito de automóveis, o que deu origem ao nome do local. 
Conserva o sistema construtivo original, que aproveitava a abundância de 
pedras do alto do Chapadão. 

Situada em excelente posição estratégica, com uma vista privilegiada para todo 
vale e montanhas circundantes, a aproximadamente 1 km da Estrada Principal 
do Chapadão da Canastra. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Histórico-Cultural. 

Resultados esperados 

 Patrimônio histórico-cultural protegido; 

 Maior conhecimento dos valores naturais, históricos e culturais da 
região pelos visitantes; 

 Diversificação das atividades de visitação. 

 

Atividades, sub-atividades e normas  

1 - Elaborar projeto e recuperar o patrimônio histórico-cultural edificado. 

• Toda intervenção arquitetônica e paisagística neste bem cultural deve 
se basear no assessoramento técnico de profissionais qualificados, 
mediante consultas e parcerias com os órgãos de patrimônio histórico-
cultural, tais como o Iphan e o Iepha; 

2 - Remover o portão de ferro ali instalado. 

3 - Elaborar projeto e implementar museu de sítio no local. 

• O entreposto será o tema a ser abordado no museu, refletindo os 
aspectos culturais da época, no que se refere a atividade agropecuária 
e suas ações correlatas; 

• Os temas poderão ser desenvolvidos em painéis, os quais poderão ser 
instalados também no interior da edificação; 

• As visitas podem ser auto-guiada ou acompanhadas por guias 
especializados. 

4 - Instalar pára-raio com sistema de aterramento na edificação. 

5 – Elaborar projeto específico e implementar mirante com vista para o vale dos 
Cândidos. 

• A área do mirante deverá ser delimitada na borda da Chapada, 
utilizando elementos naturais da região, como por exemplo, pedras; 

• Como esta área é um mirante natural, não deverá ser instalado nem 
guarda corpo, nem revestimento de piso.  
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5.1 – Instalar bancos próximo ao mirante.  

5.2 – Instalar trilha para facilitar o acesso de portadores de necessidades 
especiais ao mirante. 

6 - Implementar sistema de sinalização interpretativa e educativa na área do 
mirante. 

• A sinalização abordará os aspectos da geodiversidade e da vegetação 
do local. 

7 – Instalar sanitário no local. 

• Na instalação do sanitário tomar os devidos cuidados por se tratar de 
zona de recarga. 

8 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para, 
aproximadamente, dez veículos. 

 

 

AEI Estrada Principal do Chapadão da Canastra 

Caracterização 

Trata-se de uma estrada de terra com cerca de 70 km de extensão, que corta 
o Chapadão da Canastra, interligando a AEI Portaria São Roque de Minas à 
AEI Portaria Sacramento, possuindo vias secundárias de acesso às Casca 
d’Anta Parte Alta, Garagem de Pedras e Portaria São João Batista da Canastra. 

Atualmente é utilizada como via de deslocamento para funcionários, visitantes, 
brigadas de combate a incêndio, moradores, mineradora de caulim e 
comerciantes. A mesma é usada como via de acesso entre os municípios, uma 
vez que as outras opções têm manutenção precária, não sendo trafegável 
durante todo o ano. 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Extensivo. 

Resultados esperados 

 Melhoria das condições de trafegabilidade nesta estrada; 

 Diminuição de risco de animais atropelados nesta; 

 Aumento da eficiência do uso da estrada como aceiro; 

 Diversificação das atividades de visitação; 

 Estrada utilizada como principal via de acesso aos pontos de 
visitação; 

 Maior proteção dos recursos naturais através do fechamento da 
estrada ao trânsito intermunicipal; 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar o fechamento da Estrada Principal do Chapadão da Canastra ao 
trânsito intermunicipal e interestadual, visando: 

 evitar o risco de contaminação dos aqüíferos, uma vez que esta 
região é área de recarga. 
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 reduzir impactos no meio físico; 

 evitar atropelamento de espécimes da fauna; 

 evitar práticas de caça; 

 reduzir a dispersão de sementes de espécies exóticas por 
veículos que transitam no entorno; 

 minimizar a possibilidade da ocorrência de incêndios criminosos 
ou casuais, eventualmente causados por transeuntes; 

 minimizar os custos de manutenção da estrada. 

• O trânsito por esta Estrada deverá ser mantido até a viabilização de 
via alternativa, fora dos limites do Parque, obedecendo às normas 
estabelecidas para o mesmo, tais como horário e tipo de veículo e 
material transportado; 

• Os moradores da região que não possuem outra forma de 
deslocamento deverão ser liberados do pagamento da taxa de 
visitação, desde que, o veículo do mesmo tenha sido credenciado pela 
administração do Parque; 

• O deslocamento destes moradores com veículo ou material não 
permitido na Unidade, tais como caminhões pesados ou que estejam 
transportando animais, cargas perigosas e/ou potencialmente 
contaminantes, só será permitido nos períodos de chuva, quando as 
estradas externas não possuem condições de trafegabilidade; 

• Estes moradores deverão obedecer aos horários de funcionamento do 
Parque, exceto em casos de urgência, como transporte de doentes; 

• Após a melhoria de via alternativa de ligação às sedes dos municípios 
do entorno, o trânsito de veículos será restrito à administração do 
Parque e aos visitantes; 

• Quando do fechamento da mesma, a informação deverá ser divulgada 
amplamente, devendo ser esclarecidos os motivos do seu fechamento 
como via de circulação intermunicipal; 

• A estrada poderá ser utilizada para prática de atividades de visitação, 
tais como ciclismo e caminhada, as quais estão previstas neste PM. 

2 – Credenciar formalmente, pela chefia do Parque, os veículos e moradores 
que transitarão pela Estrada Principal do Chapadão da Canastra.regularmente 
até o fechamento da mesma. 

3 - Viabilizar e implementar projeto de engenharia, visando a adequação e a 
manutenção das condições de trafegabilidade da Estrada Principal do 
Chapadão da Canastra. 

• O projeto deverá apresentar alternativas para possibilitar o 
deslocamento pela mesma em todo período do ano; 

• O mesmo deverá abranger meios e/ou ações de engenharia para 
controlar o escorrimento superficial das águas, corrigir os processos 
erosivos existentes, assegurar a redução da velocidade da água e a 
sua capacidade de transporte, especialmente na área da Estrada 
próxima à Lagoa Seca; 
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• Um programa de manutenção da estrada também deverá ser previsto 
pelo mesmo; 

• Os trechos da estrada, onde as condições do terreno exigir poderão 
ser pavimentados, com o objetivo de minimizar os processos erosivos, 
e a compactação dos solos, assim como os danos causados à 
vegetação marginal da mesma; 

• Locais para a instalação de redutores de velocidade deverão ser 
previstos e definidos, bem como a implementação de demais obras de 
arte que se fizerem necessárias. 

4 – Manter e atualizar, quando necessário, sistema de sinalização para a 
Estrada Principal do Chapadão da Canastra, seguindo o Manual de Sinalização 
do Parque. 

5 - Implementar sinalização temporária quando da realização de aceiro negro. 

• Na área aceirada a velocidade deverá ser reduzida para 20 km/h; 

• No momento de realização do aceiro negro, a estrada deverá ser 
fechada ao trânsito; 

• Na época da realização dos aceiros e no período da rebrota, a 
fiscalização nesta Estrada deverá ser intensificada. 

6 - Fiscalizar a velocidade na estrada. 

• A fiscalização da velocidade da estrada será uma das atividades de 
fiscalização realizadas pela equipe do Parque. 

7 – Realizar, com maior freqüência, a manutenção do trecho da Estrada 
próximo à Lagoa Seca. 

8 - Realizar o fechamento da entrada de acesso ao Parque, que é realizada 
através da área de mineração do caulim. 

 

 

AEI Estação Climatológica 

Caracterização 

Trata-se de uma estação climatológica instalada pela Cemig, localizada ao 
longo da estrada que liga a Estrada Principal do Chapadão da Canastra à 
cachoeira dos Rolinhos.  

No acordo com a Empresa ficou estabelecido que os dados levantados seriam 
repassados ao Parque, o que não vem ocorrendo.  

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Especial 

Resultados esperados 

 Dados climatológicos recebidos pela UC. 

 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                       

 444 
               4. Planejamento 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Fiscalizar a limpeza e manutenção da área executada pela Cemig. 

• Nenhum produto químico poderá ser utilizado para o controle da 
vegetação do local; 

• Todo lixo produzido na manutenção da instalação deverá ser recolhido 
e disposto fora da Unidade; 

• As atividades rotineiras deverão ser comunicadas oficialmente à 
Chefia da Unidade, com, pelo menos, cindo dias de antecedência, 
exceto em caso de urgência. 

2 - Solicitar oficialmente à Cemig a série histórica dos dados já obtidos pela 
estação. 

• No caso de não atendimento, comunicar à direção da Empresa o 
descumprimento do acordo estabelecido e em caso de impasse, 
solicitar a Cemig a retirada da Estação. 

3 - Estabelecer os meios necessários para o recebimento, via modem, e 
armazenamento adequado das informações climatológicas disponibilizadas 
pela estação. 

• Funcionários do Parque deverão ser treinados para a realização desta 
atividade e manipulação dos dados. 

 

 

AEI Sítio Arqueológico Letreiro de Pedras 

Caracterização 

Localiza-se em área privada, dentro da UC, onde a regularização fundiária não 
foi realizada. 

Trata-se de um sítio arqueológico com pinturas rupestres, onde predominam 
figuras geométricas monocromáticas (vermelhas). O Sítio está localizado no 
vale da Babilônia, próximo à fazenda Canteiros. 

O sítio já apresenta impacto adverso nas pinturas rupestres ocasionados pelas 
freqüentes queimadas, como também uma visitação desordenada. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Ocupação Temporária 

Resultados esperados 

 Sítio arqueológico fechado a visitação pública, até a realização 
dos estudos e adequações necessárias; 

 Patrimônio histórico-cultural protegido; 

 Pesquisa arqueológica realizada. 
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Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Promover em conjunto com o Iepha o fechamento do sítio arqueológico 
Letreiros à visitação pública, até que estudos e medidas de proteção do mesmo 
sejam adotadas. 

• O proprietário/posseiro deverá ser comunicado sobre as 
condicionantes estabelecidas pela Lei Federal nº 3924 de 26 de julho 
de 1961 e pelo Decreto-Lei nº 25/37 de 1961, que especificam os 
procedimentos a serem adotados nas regiões portadoras de sítios 
arqueológicos; 

• O fechamento do sítio será realizado em acordo com o 
proprietário/posseiro da área; 

• As autoridades do município de São João Batista do Glória deverão 
ser notificadas da ação de fechamento do sítio. 

2 - Instalar nas proximidades do acesso ao sítio uma placa informando sobre a 
proibição da visitação ao mesmo e os atos legais decorrentes da inobservância 
desta. 

3 - Realizar os estudos arqueológicos do sítio, conforme previsto no item AGGI 
Pesquisa e Monitoramento. 

 

 

AEI Torre de Televisão 

Caracterização 

Localiza-se em área privada, dentro da UC, onde a regularização fundiária não 
foi realizada. 

Trata-se de antenas repetidoras de televisão implantadas em uma área de 900 
m2 atendendo a região de São Roque de Minas. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Conflitante. 

Resultados esperados 

 Melhoria das condições de acesso; 

 Maior proteção dos recursos naturais do local; 

 Restrição do acesso de visitantes ao local. 

 

Atividades, sub-atividades e normas  

1 – Remover o equipamento para fora do Parque. 

• Até que esta atividade seja realizada deverá ser firmado um 
instrumento pertinente entre o Ibama, O Ministério Público Federal e a 
Prefeitura responsável pela antena, de forma a estabelecer os 
procedimentos para que a antena permaneça neste loca. 

1.1. Considerar no estabelecimento do instrumento pertinente as seguintes 
normas: 
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• Prefeitura Municipal de São Roque de Minas ficará como responsável 
pela limpeza e manutenção da área onde a antena está implantada. 

• Nenhum produto químico poderá ser utilizado para o controle da 
vegetação do local; 

• Todo lixo produzido na manutenção da instalação deverá ser recolhido 
e disposto fora da Unidade; 

• As atividades rotineiras deverão ser comunicadas oficialmente à 
Chefia da Unidade, com, pelo menos, cindo dias de antecedência, 
exceto em caso de urgência. 

• A Prefeitura Municipal de São Roque de Minas deverá realizar a 
melhoria das condições de acesso ao local e instalar cancela e placa 
restringindo o acesso ao visitante na entrada da mesma. 

 

 

AEI Curral de Pedras 

Caracterização 

Trata-se de um muro de pedra em semicírculo, remanescente das tradicionais 
práticas da pecuária exercidas no Chapadão da Canastra. O Curral de Pedras 
era o local onde o gado era confinado durante seu período de invernada. 

O curral servia também para o confinamento das tropas e pouso de tropeiros 
que circulavam pelo antigo caminho para Desemboque e Sacramento. 

Além do valor histórico do local, pode-se ter uma bela vista formada pela 
geodiversidade da região. 

Zona em que está inserida: Zona Histórico-Cultural. 

Resultados esperados 

 Patrimônio histórico-cultural protegido; 

 Maior conhecimento dos valores naturais, históricos e culturais da 
região pelos visitantes; 

 Diversificação das atividades de visitação. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto para recuperar o patrimônio edificado. 

• Toda intervenção arquitetônica e paisagística nestes bens culturais 
deve se basear no assessoramento técnico de profissionais 
qualificados, mediante consultas e parcerias com os órgãos de 
patrimônio histórico-cultural, como o Iphan e o Iepha; 

• O projeto deverá levar em consideração o comprometimento do muro 
pelas árvores que se encontram localizadas próximas a esse. 

2 - Elaborar projeto e implementar museu de sítio no local. 
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• Os temas a serem abordados no museu refletirão os aspectos 
históricos e culturais da época, no que se refere a atividade 
agropecuária e suas ações correlatas; 

• Os temas poderão ser desenvolvidos em painéis, sendo que os 
mesmos seguirão os padrões estabelecidos para o Parque, e serão 
implantados ao ar livre; 

• A visitação a AEI Curral de Pedras poderá ser guiada ou auto-guiada. 

3 - Implementar mirante natural na borda da chapada. 

• Não será implantado nenhum equipamento facilitador, como guarda-
corpo, no mirante. 

4 - Implementar sistema de sinalização interpretativa e educativa na área do 
mirante. 

• A sinalização abordará os aspectos da geodiversidade, vegetação, 
bem como os cuidados a serem tomados no local. 

5 – Estabelecer trilha ou caminho de acesso ao mirante. 

6 - Realizar periodicamente o corte da vegetação herbácea na área de 
visitação. 

• O material cortado deverá ser retirado para fora do Parque ou utilizado 
na recomposição de áreas degradadas, caso estudos indiquem a 
viabilidade. 

6.1 – Remover definitivamente o capim gordura (Melinis minutiflora) de dentro 
e do entorno da AEI Curral de Pedras.   

7 - Instalar área de descanso com mesas e bancos no local. 

• A área deverá ser instalada fora do museu de sítio. 

• As mesas e bancos deverão seguir os mesmos padrões dos existentes 
na AEI Casca d’Anta Parte Baixa; 

• A realização de piquenique será permitida nesta AEI; 

• Os visitantes deverão levar de volta todo o lixo produzido pelos 
mesmos. 

8 - Estudar a viabilidade e implementar sanitários no local. 

• Na instalação do sanitário tomar os devidos cuidados por tratar-se de 
zona de recarga. 

9 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para 
aproximadamente dez veículos. 

• O estacionamento deverá ser implantado próximo à Estrada Principal 
do Chapadão da Canastra; 

• Não será permitido estacionar veículos fora da área de 
estacionamento estabelecida. 
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AEI Centro de Pesquisa Casa dos Cândidos 

Caracterização 

Local histórico para a região, sede da antiga fazenda dos Cândidos que 
segundo a memória da população, traduziria exemplarmente o padrão das 
atividades agropecuárias desenvolvidas na região. Foi reformada em 1999, 
quando as obras buscaram a preservação das características originais da 
edificação. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Uso Extensivo 

Resultados esperados 

 Apoio a atividade de visitação pública, podendo comportar serviço 
de hospedagem. 

 Ponto de apoio para atividade científica. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1. Implementar a visitação por meio da delegação de serviços. 

• O lixo gerado no local deverá ser acondicionado adequadamente e 
retirado pelos usuários ou delegatários dos serviços. 

• O local deverá contar com sistema de rádio comunicação. 

2 - Instalar sistema de sinalização de orientação, indicação de local e 
interpretativa enfocando o valor histórico da edificação e aspectos culturais da 
época. 

3 - Implementar infraestrutura e sanitários para apoio aos visitantes que 
passarem pelo local no desenvolvimento de suas atividades. 

4 - Elaborar projeto e instalar ponte no ribeirão das Posses, visando possibilitar 
o acesso motorizado desta AEI até a AEI Casca d’Anta Parte Baixa. 

5. Caso não haja viabilidade de delegação do serviço, no local poderá ser  
implementado um Centro de Apoio a Pesquisadores. 

6. Instalar ponto de controle para acesso de visitantes entre esta AEI e a AEI 
Garagem de Pedras” 

 

 

AEI Nascente do Rio São Francisco 

Caracterização 

A região das nascentes do rio São Francisco constitui uma área de grande 
extensão, próxima a Estrada Principal do Chapadão da Canastra, foi “adotada 
simbolicamente como a Nascente do rio São Francisco”. Aí foi construído um 
pequeno altar e colocado a estátua de São Francisco. 

Por ser uma região de nascentes em área de campo hidromórfico, constitui-se 
um ambiente frágil, requerendo os cuidados para não ser degradada.  
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O local é muito procurado pelos visitantes, sendo um dos principais atrativos 
do PNSC. Impactos por pisoteio podem ser evidenciados no local. 

 

Zona em que está inserida: Zona Histórico-cultural 

Resultados esperados 

 Trilha implantada; 

 Maior conhecimento dos aspectos hidrológicos da região por parte 
dos visitantes; 

 Diversificação das atividades de visitação; 

 Diminuição do número de impactos ambientais da área. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Implementar os projetos arquitetônico, de engenharia e interpretação 
existentes para a trilha na área consagrada como nascente do rio São 
Francisco. 

2 - Capacitar funcionários, guias e condutores de visitantes para a interpretação 
da Trilha e informações sobre as normas de visitação. 

3 - A imagem de São Francisco, localizada nas coordenadas 
geográficas  20°14'34.73"S e 46°26'47.94" O, deve ter sua área de visitação 
delimitada e integrada ao projeto interpretativo local.  

4 - Estabelecer e demarcar área de estacionamento com capacidade para 
aproximadamente 15 veículos. 

•  O estacionamento deverá ser estabelecido ao longo da estrada, 
através do alargamento da mesma (do lado oposto às nascentes), 
observando a APP do rio. 

5 - Realizar estudos para a definição da capacidade de suporte para esta AEI. 

• Até que estudos sejam realizados, fica estabelecida uma capacidade 
de 100 visitantes simultaneamente. 

 

 

AEI Casca d’Anta Parte Alta 

Caracterização 

Este espaço é composto de sanitários, trilhas e mirante natural sem 
equipamentos de segurança. O acesso, a pé, se dá a partir da portaria da AEI 
Casca d’Anta Parte Baixa, seguindo pela Trilha Casca d’Anta. De carro, o 
acesso é feito pelas AEI Portaria São Roque de Minas, Portaria São João 
Batista da Serra da Canastra e Portaria Sacramento, pela Estrada Principal do 
Chapadão da Canastra. 
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Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo 

Resultados esperados 

 Maior conhecimento dos atributos naturais por parte dos 
visitantes; 

 Prática de atividades recreativas. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto de urbanismo para esta AEI, contemplando: 
estacionamento, sanitários, quiosques, trilhas, mirante, ponte de acesso, 
escada para poço de natação, blinder6, edificação para aluguel de bicicletas, 
cascading (se viável), posto de fiscalização e lanchonete. 

2 – Implementar um mirante no local já utilizado para este fim, recuperar os 
acessos a este e conter os processos erosivos, promovendo a recuperação do 
local. 

• Deverão ser instaladas no local, placas de advertência sobre os riscos 
de acidentes oriundos ao desrespeito às normas de segurança 

• O acesso ao mirante deverá ser proibido nos dias em que o volume de 
água ofereça risco aos visitantes; 

3 - Instalar guarda-corpos, quando necessário, nas vias de acesso aos locais 
de banho, a partir da Trilha do Mirante. 

• Deverá ser instalado no local, placas de advertência sobre os riscos 
de acidentes. 

4 – Estudar a viabilidade da instalação de um blinder para observação de vida 
silvestre, principalmente do pato mergulhão. 

• As informações disponíveis sobre o pato mergulhão e outras espécies 
que ali ocorrerem deverão ser interpretadas dentro do blinder; 

• Os visitantes deverão ser informados, através do sistema de 
sinalização, sobre a necessidade de silêncio na realização desta 
atividade; 

• A realização desta atividade poderá ocorrer em horários diferenciados, 
desde de que os visitantes estejam acompanhados por pessoa 
credenciada para tal. 

5 - Instalar painel interpretativo próximo aos quiosques, o qual deverá trazer 
informações a respeito da fauna e flora, aspectos históricos como a passagem 
de Saint Hilaire e atividades permitidas no local, como banho, trilha, observação 
de aves e suas respectivas normas. 

6 - Elaborar projeto específico para o desenvolvimento das seguintes 
atividades: lanchonete, aluguel de bicicleta, posto de fiscalização.e local de 
apoio à atividade de cascading, caso esta venha a ser implementada.  

• Na edificação deverá ser instalado pára-raio com sistema de 
aterramento; 

                                                           
6 Blinder – infra-estrutura com características construtivas utilizada para a observação de vida 

silvestre. 
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• A edificação deverá ser harmônica com a paisagem e observar a APP 
do rio para a sua implementação. 

7 - Implementar lanchonete. 

• A atividade deverá ser realizada através de concessão; 

• Somente poderão ser comercializados alimentos pré-embalados; 

• O abastecimento da lanchonete apenas poderá ser feitos por veículos 
utilitários e de passeio. 

8 – Implementar o serviço de aluguel de bicicletas e equipamentos de 
segurança utilizados no desenvolvimento da atividade de ciclismo. 

• A atividade deverá ser realizada através de concessão; 

• O espaço destinado ao concessionário da atividade de ciclismo deverá 
contemplar os seguintes ambientes: oficina para pequenos reparos e 
bicicletário; 

• Maiores reparos nas bicicletas, como pintura e desempeno de eixos e 
rodas, dentre outros, terão que ser realizados fora da área do PNSC. 

9 - Instalar posto de controle da atividade de visitação. 

• Este posto deverá funcionar durante todo o tempo em que a área estiver 
aberta a visitação publica; 

• Deverão atuar neste posto, preferencialmente, pessoas do grupo de 
buscas e resgates, que deverá ser criado para o Parque. 

• Este posto deverá contar com os seguintes equipamentos: corda, bóia, 
maca, Kit de primeiro socorros e rádio comunicação. 

10 - Definir os locais onde será permitido banho, viabilizando os meios de 
acesso aos mesmos. 

• Placas informativas/educativas deverão ser instaladas próximo aos 
locais de banho, informando sobre os cuidados a serem adotados 
pelos visitantes no desenvolvimento desta atividade. 

11 - Elaborar estudos de viabilidade técnica e conveniência da prática de 
cascading na cachoeira Casca d’Anta. 

• A atividade deverá ser realizada através de concessão; 

• Concessionário deverá seguir todas as normas estabelecidas pelas 
instituições oficiais da prática da atividade; 

• Todos os instrutores deverão ser credenciados como tais, por 
instituição competente, para a prática; 

• Concessionário disponibilizará para o visitante, todo o equipamento 
requerido para atividade;  

• A prática desta atividade só ocorrerá mediante acompanhamento de 
instrutor. 

12 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos desta AEI. 

• O lixo deverá ser recolhido diariamente pelos concessionários. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra                                                                       

 452 
               4. Planejamento 

 

13 - Realizar estudos para a definição da capacidade de suporte para esta AEI. 

• Até que estudos sejam realizados, fica estabelecida uma capacidade 
de 300 visitantes simultaneamente. 

14 – Aumentar a disponibilidade de água nos banheiros. 

15 – Proibir o acesso de visitantes do outro lado do Rio, através de sinalização.  

 

 

AEI Cachoeira dos Rolinhos 

Caracterização 

É uma área com grande riqueza biológica, cujo ambiente é bastante frágil e 
com características únicas. A estrada que liga a parte alta a parte baixa da 
cachoeira, apresenta grandes problema de erosão, bem como o ramal da 
estrada principal que dá acesso a parte alta da cachoeira. O local é muito 
procurado pelos visitantes.  

Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo 

Resultados esperados 

 Maior conhecimento dos atributos naturais por parte dos 
visitantes; 

 Práticas de atividades recreativas; 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto de ordenamento desta AEI, contemplando: 
estacionamento para até 15 veículos, sanitários, quiosques e trilhas até a 
cachoeira Rasga-Canga e o poço do Alto do Rolinhos. 

2 - Instalar sinalização de acesso à Área e sinalização interpretativa. 

3 - Elaborar projeto de contenção e recuperação dos processos erosivos, 
desvio das águas de enxurrada e instalação de redutores de velocidade da 
água pluvial nesta AEI e estrada de acesso, a partir da Estrada Principal do 
Chapadão da Canastra. 

4 - Verificar a existência de sítios arqueológicos na área da cachoeira dos 
Rolinhos, quando da realização dos estudos arqueológicos propostos na AGGI 
Pesquisa e Monitoramento.  

 

 

AEI Antena da Estação de Rádio FM 

Caracterização 

Localiza-se em área privada, dentro da UC , onde a regularização fundiária não 
foi realizada. 

Trata-se da antena da estação de rádio FM privada, instalada próximo a AEI 
Portaria São Roque de Minas. 
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Zona em que está inserida: Zona de Uso Conflitante 

Resultados esperados 

 Melhoria das condições de acesso; 

 Maior proteção dos recursos naturais do local; 

 Restrição do acesso de visitantes ao local. 

 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Verificar os benefícios trazidos pela antena da estação de rádio FM para o 
Parque e sua compatibilidade com os objetivos da UC. Se se julgar pertinente 
manter a antena, formalizar o processo de licenciamento corretivo ou, caso se 
verifique que a manutenção não é de interesse do Parque, formalizar 
instrumento pertinente com os proprietários da rádio para estabelecer os 
parâmetros de sua permanência na área do Parque até a remoção. 

Poderá ser considerado o seguinte ponto para negociação, no TAC: 

•  Disponibilização de um horário para a veiculação de um programa 
sobre o PNSC; 

• A produção do programa será realizada em parceria entre o Ibama e 
a rádio, ficando os custos a encargo do proprietário desta última. 

• Este contrato deverá seguir os procedimentos administrativos e legais 
estabelecidos pelo Ibama. 

2 - Solicitar ao proprietário da rádio, a realização da limpeza e manutenção da 
área onde está instalada a antena. 

• Nenhum produto químico poderá ser utilizado para manutenção da 
vegetação do local; 

• Todo lixo produzido na manutenção da instalação será recolhido e 
disposto fora da UC; 

• Para a realização de qualquer atividade nas instalações, a chefia da 
Unidade deverá ser comunicada oficialmente pela Empresa com, pelo 
menos, cinco dias de antecedência.  

3 – Promover a contenção da erosão fluvial na estrada de acesso à antena. 

• Uma cancela deverá ser instalada no início desta estrada, contendo 
sinalização de proibição do acesso à área. 

 

 

AEI Faixa de Servidão da Linha de Transmissão do Chapadão da Canastra 

Caracterização 

Faixa de servidão da linha de transmissão do sistema Cemig que atravessa o 
Chapadão da Canastra. 
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Zona em que está inserida: Zona de Uso Conflitante 

Resultados esperados 

 Retirada das torres da área do Parque; 

 Maior proteção dos recursos naturais do local. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar os procedimentos técnicos e administrativos necessários para que 
a Cemig realize os estudos pertinentes a retirada da linha dos limites da UC, 
de acordo com a legislação vigente e impactos já detectados.  

1.2 - Estabelecer um cronograma junto à Cemig, para retirada desta linha de 
transmissão.  

•  Durante o processo de desativação e remoção das linhas de 
transmissão deve-se executar programa de controle visando impedir 
a formação de focos erosivos e propiciar a reabilitação física e 
vegetacional dos locais alterados. 

• Até a remoção da linha todo serviço de manutenção necessário deverá 
ser solicitado autorização à chefia do Parque; 

• Não é permitido o uso de produtos químicos para a remoção e controle 
da vegetação na faixa de servidão da rede; 

• Todo material descartável utilizado nos procedimentos de 
manutenção/demolição será removido para fora da UC. 

2 - Realizar estudos mais aprofundados a respeito do efeito das linhas de 
transmissão nas comunidades biológicas em conformidade com proposta 
apresentada na AGGI Pesquisa e Monitoramento. 

3 - Celebrar um Instrumento pertinente entre Cemig, Ibama e Ministério Público 
para regularizar a permanência da linha de transmissão, até que esta seja 
removida do Parque. 

 

 

AEI Faixa de Servidão da Linha de Transmissão do Chapadão da 
Babilônia 

Caracterização 

Localiza-se em áreas privadas, dentro da UC, onde a regularização fundiária 
não foi realizada. 

Faixa de servidão da linha de transmissão do sistema FURNAS que atravessa 
do Chapadão da Babilônia. 

 

Zona em que está inserida: Zona de Conflitante. 

Resultados esperados 

 Retirada das torres da área do Parque; 

 Maior proteção dos recursos naturais do local. 
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Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar os procedimentos técnicos e administrativos necessários para que 
Furnas realize os estudos pertinentes a retirada da linha de transmissão de 
dentro dos limites da UC, de acordo com a legislação vigente e impactos já 
detectados.  

1.2 - Estabelecer um cronograma junto a Furnas, para retirada desta linha de 
transmissão.  

• Durante o processo de desativação e remoção das linhas de 
transmissão deve-se executar programa de controle visando impedir 
a formação de focos erosivos e propiciar a reabilitação física e 
vegetacional dos locais alterados. 

• Até a remoção da linha todo serviço de manutenção necessário deverá 
ser solicitado autorização à chefia do Parque; 

• Não é permitido o uso de produtos químicos para a remoção e controle 
da vegetação na faixa de servidão da rede; 

• Todo material descartável utilizado nos procedimentos de 
manutenção/demolição será removido para fora da UC. 

2 - Realizar estudos mais aprofundados a respeito do efeito das linhas de 
transmissão nas comunidades biológicas em conformidade com proposta 
apresentada na AGGI Pesquisa e Monitoramento. 

3 – Celebrar um instrumento pertinente entre Furnas, Ibama e Ministério 
Público para regularizar a permanência da linha de transmissão, até que esta 
seja removida do Parque. 

 

 

AEI Cachoeira do Fundão 

Caracterização 

Localiza-se em área adquirida pelo Parque, tendo como principal atrativo a 
cachoeira do Fundão, no rio Santo Antônio. O acesso se dá a partir da estrada 
principal do Chapadão da Canastra, entre a AEI Portaria de São João Batista 
da Serra da Canastra e a AEI Garagem de Pedra.  

Zona em que está inserida: Zona de Uso Intensivo 

Resultados esperados 

 Maior conhecimento dos atributos naturais por parte dos 
visitantes. 

 Prática de atividades esportivas e recreativas. 

 Serviços de apoio à visitação implantados. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto de arquitetura e engenharia para esta AEI, 
contemplando: estacionamento, sanitários, quiosques, trilhas, mirante, ponte 
de acesso, cascading (se viável), escalada curta (se viável), rapel (se viável) e 
posto de fiscalização. 
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• Na edificação deverá ser instalado para-raio com sistema de 
aterramento. 

• Qualquer nova edificação deverá ser harmônica com a paisagem e 
observar a APP do rio para a sua implementação. 

• As atividades esportivas deverão ser realizadas através de concessão. 

• O concessionário deverá seguir todas as normas estabelecidas pelas 
instituições oficiais da prática da atividade. 

• Todos os instrutores deverão ser credenciados como tais, por 
instituição competente, para a prática. 

• O concessionário disponibilizará para o visitante todo o equipamento 
requerido para a atividade. 

• A prática de atividades esportivas só ocorrerá mediante 
acompanhamento de instrutor. 

2 - Implementar sinalização indicativa e interpretativa no local, valorizando a 
restauração florestal em andamento. 

3 - Instalar posto de controle da atividade de visitação. 

4 - Instalar lixeiras em pontos estratégicos da AEI. 

• O lixo deverá ser recolhido diariamente pelos concessionários. 

5 - Realizar estudos para a definição da capacidade de suporte para esta AEI. 

6. Instalar sinalização de proibição de acesso por área não autorizada pela 
administração do Parque. 
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4.7.3 ÁREAS ESTRATÉGIAS EXTERNAS (AEE) 

Áreas estratégicas “são áreas relevantes para interação de 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”.(IBAMA, 2000). 

São apresentadas abaixo as AEE definidas para o PNSC, juntamente com suas 
caracterizações, zonas onde estão inseridas, resultados esperados e atividades, 
sub-atividades e normas. 

 

AEE São João Batista da Serra da Canastra 

Caracterização 

Distrito de São Roque de Minas. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Maior interação da comunidade nas ações de proteção do Parque 
Nacional principalmente no que concerne ao combate e prevenção a 
incêndios. 

♦ Melhoria dos serviços de apoio ao turismo. 

♦ Melhoria das condições sanitárias do Distrito. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Fomentar a realização de cursos de capacitação ligados aos serviços 
turísticos, como hospedagem, alimentação e guiamento. 

2 - Fomentar a diversificação dos serviços turísticos oferecidos pelo Distrito 
como implementação de camping, pousadas, restaurantes, dentre outros. 

3 - Estudar viabilidade técnica e financeira visando a implementação de usina de 
tratamento de lixo. 

4 - Fomentar a elaboração e implantação de um programa para a utilização 
turística da cachoeira do Jota ou Guritis, em conformidade com as diretrizes do 
ecoturismo, caso a mesma não esteja dentro da área do PNSC. 

 

AEE Posto de Informação Piumhi 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de Piumhi para 
informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades disponíveis 
nesta. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

 

458

Zona em que esta inserida: Não se aplica 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Implementar em parceria com a prefeitura ou outra instituição pública, Posto 
de Informação (PI) na sede do município de Piumhi, visando à divulgação das 
atividades realizadas no Parque e seu entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

2 - Articular, junto a prefeitura, a disponibilização de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI. 

 

AEE Mata dos Henriques 

Caracterização 

Significativa formação florestal localizada no entorno do Parque. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Maior proteção da formação florestal. 

♦ Aumento da conectividade entre remanescentes da ZA com 
ambientes do Parque. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Divulgar junto ao proprietário/posseiro as políticas e estratégias para a 
implementação de RPPN, incentivando a transformação dessa formação 
florestal. 

2 - Demonstrar ao proprietário/posseiro a importância da formação florestal 
existente no contexto de proteção e manejo do PNSC. 
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AEE Posto de Informação Vargem Bonita 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de Vargem Bonita 
para informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades 
disponíveis nesta. 

Zona em que esta inserida: Não se aplica 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1- Implementar em parceria com a prefeitura ou outra instituição pública, PI na 
sede do município de Vargem Bonita, visando à divulgação das atividades 
realizadas no Parque e seu entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

• A venda de ingresso antecipado será realizada neste PI, conforme 
previsto na AGGI operacionalização. 

2 – Articular, junto a prefeitura, a disponibilização de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI. 

 

AEE Posto de Informação São Roque de Minas 

Caracterização 

Este Posto de informação será instalado na atual sede administrativa do Parque, 
no município de São Roque de Minas, tão logo a sede seja transferida para a 
AEI Sede Administrativa. Este posto deve conter local para prestar informação 
ao visitante, uma pequena loja para venda se souvenir, para venda de ingresso 
ao Parque e espaço para uma exposição de longa duração. 

Zona em que esta inserida: Não se aplica 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 
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Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto específico de arquitetura para reforma da 
atual sede administrativa a fim de transformá-la em um PI com as seguintes 
instalações, características e equipamentos: 

♦ exposição de longa duração; loja de souvenir, local para venda 
antecipada de ingresso, local para prestação de informação ao 
visitante; 

♦ local de apoio a concessionários que atuarem no Parque, para 
divulgação de seus produtos e serviços; 

♦ sanitários e bebedouros. 

• A edificação deverá seguir o padrão arquitetônico estabelecido para o 
Parque. 

• Todo material de divulgação do Parque será disponibilizado neste PI. 

• A venda de ingresso antecipado será realizada neste Posto. 

• Esse Posto funcionará em horário especial, principalmente a noite, e nos 
finais de semana e feriado. 

• As atividades de informação e conscientização ambiental poderão ser 
realizado por voluntários, devidamente treinados. 

2 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI. 

3 - Instalar sinalização interna e externa. 

• A sinalização a ser implantada nessa AEE seguirá os padrões e 
especificações estabelecidas no manual de sinalização do PNSC já 
elaborado para este fim. 

4 - Adaptar o atual espaço de garagem para atender as necessidades do Parque 
no tocante a oficinas para pequenos reparos e garagem de veículos e 
equipamentos funcionais. 

• Os visitantes não deverão ter acesso a este espaço. 

 

AEE Posto de Informação São João Batista do Glória 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de São João Batista 
do Glória para informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades 
disponíveis nesta. 

Zona em que esta inserida: Não se aplica 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 
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Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Implementar, em parceria com a prefeitura, PI na sede do município de São 
João Batista do Glória, visando à divulgação das atividades realizadas no 
Parque e seu entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

2 – Articular, junto a prefeitura, a disponibilização de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI. 

 

AEE Sub-sede São João Batista do Glória 

Caracterização 

Área onde será instalada provisoriamente a sub-sede do Parque, que atenderá 
as atividades do Chapadão da Babilônia. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Representação do Parque implantada na região. 

♦ Atendimento aos usuários da região no que diz respeito aos serviços 
oferecidos pelo Parque. 

♦ Implementação de uma brigada de combate a incêndios.  

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Alugar no município de São João Batista do Glória uma edificação para 
abrigar a sub-sede do Parque e a brigada de incêndios. 

• A edificação deverá ser o mais próximo possível da UC e ter fácil acesso. 

• A edificação da portaria deverá conter: duas salas que funcionarão como 
escritório, sanitário, cozinha e copa. 

• A base da brigada de incêndio deve conter sanitário; cozinha; depósito 
de máquinas, ferramentas e equipamentos, com prateleiras; quarto para 
pelo menos cinco beliches; escritório; garagem para os veículos e 
depósito de combustível. 

• Na contratação de brigadistas para esta brigada, deverá ser dada 
prioridade a moradores dos municípios de Delfinópolis, São João Batista 
do Glória e Capitólio. 

• Esta brigada ficará responsável por todas as atividades de prevenção e 
combate a incêndios no Chapadão da Babilônia. 
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• Os brigadistas, alocados nesta base, deverão obedecer as seguintes 
rotinas de trabalho: 

♦ O deslocamento destes brigadistas será realizado em motocicletas ou 
quadriciclos, devendo portar rádios HT. 

♦ O Responsável da Brigada deverá permanecer na base durante os 
períodos de maior risco de incêndios, visando a recepção de 
informações, chamada de reforços, tomadas de decisão e 
deslocamento com equipamentos, máquinas e ferramentas que por 
ventura venham a ser necessários. 

♦ Os brigadistas, quando não acionados para o combate, devem 
executar as atividades de manutenção e organização de 
equipamentos, manutenção de estradas/aceiros e deslocamento para 
áreas de risco onde serão realizadas queimadas no entorno. 

♦ Os brigadistas, devem realizar rondas, com eventuais caminhadas. 

• A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos e de 
finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo Responsável 
de Brigada desta AEI. 

2 - Adquirir os seguintes equipamentos: 

♦ Equipamento para apoio a prevenção e combate: 

♦ uma moto-bomba de alta pressão; 

♦ duas roçadoras costais portáteis; 

♦ três binóculos; 

♦ dez bombas-costais flexíveis; 

♦ dois lança-chamas; 

♦ 20 enxadas; 

♦ dez rastelos; 

♦ cinco enxadões; 

♦ seis pás; 

♦ uma motosserra; 

♦ 70 abafadores comuns e 25 abafadores tipo chicote; 

♦ 100 metros de mangueira de alta pressão; 

♦ 15 lanternas a bateria; 

♦ um kit de primeiros socorros; 

♦ um equipamento de proteção individual para uso de motosserra; 

♦ dois equipamentos de proteção individual para uso de roçadora; 

♦ duas piscinas para abastecimento de helibaldes. 

♦ Equipamento de transporte: 

♦ um veículo tipo van; 
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♦ um caminhão pipa (4x4) com capacidade para seis mil litros com 
bomba de água acoplada; 

♦ um veículo caminhonete com tração nas quatro rodas - cabine 
dupla, equipado com rádio-comunicação e autotrac; 

♦ seis motocicletas ou quadriciclos; 

♦ um trator com tração nas quatro rodas;  

♦ equipamento de comunicação e orientação: 

♦ um rádio de comunicação fixo; 

♦ três rádios HT; 

♦ dois GPS; 

♦ dois mapas do PNSC (hidrografia, topografia, vegetação e 
estradas). 

3 - Definir local para ser utilizado como heliponto, seguindo os padrões 
estabelecidos pelo Ministério da Aeronáutica.  

• O heliponto deverá possuir equipamentos de segurança, como extintor de 
incêndio. 

4 - Equipar a sub-base com: 

♦ Equipamento de comunicação: 

♦ rádio de comunicação fixo, que também deverá ser utilizado pelo 
Responsável de Brigada desta AEI; e rádio PX. 

♦ Equipamento de escritório: 

♦ quatro mesas de escritório e dez cadeiras, dois armários de aço e 
duas estantes, dois microcomputadores com impressoras, duas 
mesas para computador com cadeira, um aparelho de fax e um 
scanner de mesa, duas linhas telefônicas, dois GPS, uma 
máquina fotográfica digital e uma máquina de fotografica com 
lente de aproximação. 

5 - Equipar a base da brigada com: 

♦ Equipamento de escritório: 

♦ uma mesa de escritório e quatro cadeiras, uma mesa de reunião 
com seis cadeiras, e um armário de aço. 

♦ Mobiliário para alojamento: 

♦ cinco beliches com colchões, um fogão, uma geladeira, um 
armário de cozinha e uma mesa com quatro cadeiras. 
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AEE Posto de Informação Sacramento 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de Sacramento para 
informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades disponíveis 
nesta. 

Zona em que esta inserida: Não se aplica 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Implementar, em parceria com a prefeitura, PI na sede do município de 
Sacramento, visando à divulgação das atividades realizadas no Parque e seu 
entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

2 – Articular, junto a prefeitura, a disponibilização de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI.  

 

AEE Picareta 

Caracterização 

Camping em área nivelada com capacidade para 100 barracas, com sanitários e 
trilhas de acesso ao rio do Peixe. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Atividade turística desenvolvida de forma harmônica com os recursos 
naturais. 

♦ Diminuição dos danos ambientais causados. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Incentivar o proprietário/posseiro a adotar medidas voltadas ao 
desenvolvimento da atividade turística de forma sustentável. 
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AEE Capão Forro 

Caracterização 

Conjunto de Cachoeiras e trilhas ao longo do Rio do Peixe, com mata ciliar 
fechada e conservada. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Atividade turística desenvolvida de forma harmônica com os recursos 
naturais. 

♦ Diminuição dos danos ambientais causados. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Incentivar o proprietário/posseiro a adotar medidas voltadas ao desenvolvimento 
da atividade turística de forma sustentável. 
 

AEE Mata das Perobas 

Caracterização 

Significativa formação florestal localizada no entorno do Parque. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Maior proteção da formação florestal. 

♦ Aumento da possibilidade de conectividade com ambientes do 
Parque. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Divulgar junto aos proprietários/posseiros as políticas e estratégias para a 
implementação de RPPN, incentivando a transformação dessa formação florestal 
em RPPN. 

2 - Demonstrar ao proprietário/posseiro a importância da formação florestal 
existente no contexto de proteção e manejo do PNSC. 

 

AEE Estrada de Acesso a AEI Portaria São Roque de Minas 

Caracterização 

Desde a sede do município de São Roque de Minas o acesso se dá por estrada 
de terra com 7 km de extensão, transitável no período de chuvas somente por 
carros com tração. 
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Zona em que está inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Propiciar acesso fácil e seguro, ao Parque, em todos os períodos do 
ano. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Elaborar e implementar projeto para a melhoria das condições de acesso a 
AEI Portaria São Roque de Minas. 

• O Projeto e implementação deverão ser realizados em conjunto com a 
Prefeitura Municipal de São Roque de Minas. 

• O projeto deverá estabelecer medidas para o controle da erosão, a 
redução da degradação do solo e o do assoreamento e poluição dos 
corpos de água. 

• Possibilidade de pavimentação deverá ser considerada. 

• As melhorias deverão permitir o acesso ao Parque em todo período do 
ano. 

• O projeto deverá abranger meios ou ações de engenharia para controlar 
o escorrimento superficial das águas, correção dos processos erosivos 
existentes, condutores e outros meios que assegurem a redução na 
velocidade da água e sua capacidade de transporte. 

2 - Elaborar e implementar sistema de sinalização na estrada de acesso. 

• A sinalização deverá conter mensagens educativas, de controle de 
velocidade, e informações sobre o Parque, tais como: horário de 
funcionamento, valor do ingresso, normas quanto a entrada de animais 
domésticos, entrada e consumo de bebidas alcoólicas, porte de 
petrechos de caça e pesca. 

 

AEE Posto de Informações Delfinópolis 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de Delfinópolis para 
informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades disponíveis 
nesta. 

Zona em que está inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 
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Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Implementar, em parceria com a prefeitura, PI na sede do município de 
Delfinópolis, visando á divulgação das atividades realizadas no Parque e seu 
entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

2 – Articular, junto a prefeitura, a disponibilização de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI.  

 

AEE Posto de Informações Capitólio 

Caracterização 

Posto de informação a ser instalado na sede do município de Capitólio para 
informar aos visitantes sobre a Unidade e os serviços e atividades disponíveis 
nesta. 

Zona em que está inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados 

♦ Informações, serviços e atividades disponíveis no Parque divulgados 
aos visitantes e demais usuários. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 – Implementar, em parceria com a prefeitura, PI na sede do município de 
Capitólio, visando à divulgação das atividades realizadas no Parque e seu 
entorno. 

• Todo material de distribuição gratuita, produzido para o Parque será 
disponibilizado neste PI. 

2 – Articular, junto a prefeitura, a disponibilidade de pessoal e local para 
instalação do PI. 

• O local para implementação do PI deve ser de fácil acesso e visibilidade 
na sede do Município. 

3 - Promover o treinamento dos funcionários que atuarão no PI.  

 

AEE RPPN Cachoeira do Cerradão 

Caracterização: 

Trata-se de uma importante área para a conservação da comunidade natural, 
caracterizando como uma ser uma “ilha” de vegetação natural de cerrado em 
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meio a áreas antropizadas, que funciona como refúgio e área nuclear na 
diversidade de mamíferos da região. Em termos de ecoturismo, a Unidade vem 
servindo de modelo regional para realização desta atividade. 

Zona em que esta inserida: Zona de Amortecimento 

Resultados esperados: 

♦ A RPPN servindo de modelo para o programa de incentivo ao 
estabelecimento de outras unidades desta categoria na região onde o 
PNSC está inserido. 

♦ A unidade servindo de modelo de desenvolvimento econômico, por 
meio do ecoturismo. 

Atividades, sub-atividades e normas 

1 - Realizar os procedimentos necessários para rever os limites da RPPN na 
área contígua ao PNSC. 

2 - Estabelecer junto com o proprietário os procedimentos necessários para 
estabelecer a RPPN como modelo demonstrativo desta categoria de manejo 
para a região. 

3 - Elaborar um programa de divulgação da importância, vantagens e 
procedimentos do estabelecimento de RPPN na região onde o PNSC está 
inserido. 

• A RPPN Cerradão poderá ser estabelecida como modelo demonstrativo. 
Reuniões com o proprietário e visitas programadas e deverão ser 
realizadas à esta RPPN. 

Deve-se buscar a parceria com proprietários de RPPN para o estabelecimento 
de programa demonstrativo. 

 

4.7.4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

O cronograma físico-financeiro do Plano de Manejo é apresentado nos Quadros 
32, 33, 34 e 35. 
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QUADRO 32 - Cronograma Físico-financeiro para as Ações Gerenciais Gerais Internas – AGGI. 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGI- 
Conscien-
tização 
Ambiental 

Elaborar e implementar um 
programa de conscientização 
ambiental para o PNSC. 

PNSC, 
NEA-MG, 
secretarias 
de educa-
ção e de 
meio ambi-
ente, ONG e 
universida-
des 

 10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 

 Capacitar e treinar os funcio-
nários, voluntários, parceiros 
e estagiários para atuarem na 
implementação do Programa. 

PNSC  
NEA-MG   1.500 1.500 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000 

 Elaborar um programa para 
conscientização destinado 
aos proprietários da região da 
Gurita (rio Santo Antônio) e 
turistas que se destinam a 
esta área, enfocando a ne-
cessidade da manutenção 
das condições ambientais, 
tendo em vista a importância 
deste local para a fauna. 

PNSC 
NEA-MG 4.000, 4.000 4.000 4.000 16.000  2.000  2.000 20.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar e implementar um 
Programa de educação patri-
monial para o PNSC e a ZA. 

PNSC, 
NEA–MG, 
IPHAN–MG, 
Secretaria 
Estadual de 
Educação e 
da Funda-
ção João 
Pinheiro. 

   4.000 4.000 0,00 4.000 0,00 4.000 12.000 

 Desenvolver campanha para 
sensibilizar a população local 
e os visitantes a colaborarem 
com o Parque, através de 
denúncias telefônicas, sobre 
qualquer tipo de contravenção 
ambiental presenciada pelos 
mesmos. 

PNSC, 
NEA-MG e 
secretarias 
de meio 
ambiente. 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar um programa para 
comunicação das normas e 
procedimentos oferecidas 
para a realização das quei-
madas controladas com fins 
de manejo agropecuário, bem 
como alternativas técnicas e 
facilidades para substituição 
das queimadas. 

PNSC, 
NEA-MG, 
Emater, 
Policia Mili-
tar Ambien-
tal, dentre 
outras. 

 5.000 3.000 0,00 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 28.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGI 
Operacio-
nalização 
Interna 

Desenvolver e implementar 
sinalização indicativa, inter-
pretativa e de advertência 
para as áreas ainda não con-
templadas, seguindo os pa-
drões do Manual de Sinaliza-
ção do PNSC 

PNSC  e 
Empresa    30.000 30.000 30.000    90.000 

 Promover, periodicamente, a 
manutenção das placas insta-
ladas e a reposição das pla-
cas danificadas. 

PNSC e  
Empresa      15.000  15.000 0,00 30.000 

 Remover toda a sinalização 
que não esteja em conformi-
dade com o projeto existente. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar projeto para a cria-
ção de logomarca do Parque. 

PNSC e 
Empresa    20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Realizar estudos para a defi-
nição e implementação do 
sistema de circulação interna 
da UC. 

Empresa    80.000 0,00 80.000 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000 

 Realizar o mapeamento e 
cadastro de todas as estradas 
e o tipo de uso atual, definin-
do as que são necessárias 
para o manejo da UC e anali-
sando a viabilidade e trafega-
bilidade das mesmas. 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar e implementar proje-
to de engenharia para a me-
lhoria das condições de trafe-
gabilidade, durante todo o 
ano, das estradas do PNSC e 
de acesso a este. 

Empresa   
50.000 
(elabo-
ração) 

  50.000     50.000 

 Fiscalizar a velocidade nas 
estradas abertas a visitação 
no Chapadão da Canastra. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estudar a viabilidade junto ao 
Denatram de ser firmado con-
vênio de fiscalização de trân-
sito nas estradas do Parque. 

   0,00 0,00      0,00 

 Implementar sistema de ges-
tão do PNSC por setores de 
abrangência, tomando como 
premissa a divisão do mesmo 
em dois segmentos adminis-
trativos – o Chapadão da 
Babilônia e o Chapadão da 
Canastra. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Reestruturar o funcionamento 
das portarias do Parque. PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Reestruturar e ampliar o qua-
dro funcional do PNSC. PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer nos contratos de 
concessão a contratação de 
pessoal para a realização de 
atividades de manutenção e 
limpeza das áreas abertas à 
visitação e de administração, 
como uma das formas ou 
percentual de pagamento. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar a contratação de 
quatro motoristas profissio-
nais. 

PNSC 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 120.000 

 Divulgar no Ibama, por meio 
da intranet e ao público em 
geral, as necessidades de 
ampliação do quadro funcio-
nal do Parque e disponibilida-
des de funções, bem como os 
perfis necessários. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fomentar o trabalho voluntá-
rio na Unidade, com base na 
Lei nº 9.608, de 18 de feverei-
ro de 1998. 

PNSC  3.000 1.000 1.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

 Definir o perfil, horários e 
rotinas de trabalho que serão 
desenvolvidas pelos voluntá-
rios. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer programa de 
divulgação das atividades 
vocacionadas de voluntariado 
do Parque. 

  1.000 1.000 1.000 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 11.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Buscar apoio para efetivação 
de seguro de vida e acidentes 
pessoal para os voluntários. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um programa 
para estagiários do Parque.   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar Centro de Refe-
rência e Documentação que 
permita a preservação da 
memória documental do 
PNSC. 

PNSC e 
Parceiros  3.000 3.000 0,00 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000 

 Viabilizar profissional especia-
lizado para estruturar o Cen-
tro. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Treinar funcionários da UC 
para coordenar as atividades 
do Centro. 

PNSC  2.000 2.000 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

 Realizar busca documental 
em todas as instâncias do 
Ibama, Fundação João Pi-
nheiro, universidades, ONG e 
demais instituições que já 
mantiveram qualquer tipo de 
ligação com o Parque. 

PNSC  2.000 2.000 2.000 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000 

 Dotar os limites do Parque de 
cercas, onde necessário. 

PNSC e 
Empresa    100.000 100.000     100.000 

 Estabelecer um novo padrão 
arquitetônico para as edifica-
ções do Parque. 

Cgeuc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Capacitar funcionários para o 
cumprimento efetivo de suas 
funções. 

PNSC 
Cgeuc  10.000 10.000 10.000 30.000 10.000 10.000 10.000 10.000 70.000 

 Contratar especialista e/ou 
requisitar pessoal especiali-
zado do setor de recursos 
humanos do Ibama, para o 
desenvolvimento de cursos e 
oficinas de capacitação do 
corpo de funcionários da UC 

PNSC 
Cgeuc   15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Realizar visitas técnicas a 
outras UC para troca de expe-
riência e conhecimento de 
outras realidades institucio-
nais. 

PNSC    4.000 4.000  4.000  4.000 12.000 

 Aperfeiçoar o sistema de ges-
tão para o Parque onde os 
diferentes setores participam 
das decisões e se comprome-
tem com os resultados. 

PNSC 500 500 500 500 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

 Aprimorar o sistema de co-
municação interna por rádio. 

PNSC e 
Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Contratar a elaboração de 
projetos e implantar um sis-
tema de comunicação por 
rádio para o Chapadão da 
Babilônia, integrando este ao 
sistema do Chapadão da 
Canastra. 

PNSC e 
Empresa  50.000 0,00 0,00 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Adquirir os equipamentos 
(rádios fixos e móveis, ante-
nas e sistema PX) necessá-
rios para as portarias e postos 
de fiscalização, conforme 
apresentado e detalhado nas 
AEI. 

   150.000 0,00 150.00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 

 Elaborar projeto e construir 
lixeiras para o PNSC.   10.000 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000 20.000 

 Substituir todas as lixeiras do 
Parque e instalar novas, de 
acordo com o especificado 
para cada AEI. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Dispor de coleta de lixo sele-
tiva para as áreas do Parque, 
quando houver compatibilida-
de com a destinação ou tra-
tamento final deste material, 
de forma total ou parcial. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 20.000 

 Estabelecer convênio com as 
prefeituras para a realização 
da coleta do lixo gerado no 
Parque. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Remover da área do Parque 
todos os pára-raios radioati-
vos. 

  0,00 5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Estabelecer e implementar 
um novo sistema de cobrança 
de taxa de visitação para o 
PNSC. 

   25.000 0,00 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um novo design 
para os comprovantes de 
pagamento da taxa de visita-
ção. 

  10.000 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Desconcentrar as atividades 
para o Parque.   20.000 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 15.000 0,00 35.000 

 Elaborar documento onde são 
delegadas as ações adminis-
trativas, no processo de ges-
tão do Parque, de competên-
cia da chefia do mesmo. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar um manual de pro-
cedimentos para o atendi-
mento aos usuários do Par-
que. 

Consultor   10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Estabelecer e implementar 
rotinas de trabalho e demais 
procedimentos para cada 
setor da administração do 
PNSC. 

Consultor   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Contratar um profissional da 
área de Organização e Méto-
dos para estabelecimento das 
rotinas e demais procedimen-
tos. 

Consultor   10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00  10.000 

 Elaborar uma agenda de tra-
balho anual para as ativida-
des do Parque. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar um calendário anual 
de funcionamento para o Par-
que incluindo, entre outros, 
dias de funcionamento e da-
tas comemorativas. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar os procedimentos 
em ocasiões da necessidade 
de fechamento do Parque  
visitação: 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar quadro de avisos em 
todas as portarias do Parque, 
AEI Centro de Visitantes, AEI 
Casca d’Anta Parte Baixa e 
Área Estratégica Externa 
(AEE) São Roque de Minas, 
em local visível e preferenci-
almente do lado externo das 
edificações. 

PNSC   2.000 0,00 2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 4.000 

 Comunicar oficialmente aos 
órgãos da administração pú-
blica direta ou indireta, que 
tenham alguma relação afins 
ao Parque, os limites da UC e 
ZA. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Comunicar oficialmente ao 
DNIT e sua representação no 
estado de Minas Gerais e 
DER, informando os limites 
do Parque e de sua ZA e os 
procedimentos legais a serem 
adotados quando da projeção 
de rodovias ou pavimentação 
de rodovias federais e esta-
duais na ZA. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Apoiar as ações e iniciativas 
do Conselho Consultivo da 
UC no que couber 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer mecanismos em 
conjunto com o CGEUC para 
que as UHE de Mascarenhas 
de Moraes e Furnas venham 
a contribuir financeiramente 
com as atividades propostas 
neste Documento, conforme 
preconiza os Artigos 47 e 48 
do SNUC. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer com a Emater - 
MG os protocolos de coope-
ração técnica. 

PNSC 
Gerex-MG  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer com as universi-
dades, ONG e outras institui-
ções afins, protocolo de coo-
peração técnica para implan-
tação de trabalhos de exten-
são. 

   20.000 20.000 40.000 20.000 0,00 0,00 0,00 60.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um programa 
para negociar a venda de 
bônus do seqüestro de car-
bono. 

  5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Estabelecer uma equipe de 
busca e resgate de acidenta-
dos para o Parque. 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar o Regimento Interno 
do Parque PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar banco de dados 
no Parque. 

PNSC 
Cgeuc  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Providenciar, anualmente, 
uniformes para os funcioná-
rios do Parque. 

PNSC   5.000 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 

 Instituir o organograma fun-
cional para a Unidade. PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Proceder à avaliação e a vis-
toria anual, ou quando situa-
ções especiais justificarem 
uma maior assiduidade, de 
todos os equipamentos facili-
tadores de uso público como 
mirantes, guarda-corpos, 
plataformas e outros, com 
vistas a assegurar sua manu-
tenção pelos concessionários 
ou administração do Parque. 

PNSC  2.000 0,00 0,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

481

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Manter em bom estado de 
conservação as instalações 
físicas que se encontram sob 
a administração direta do 
Parque. 

PNSC  5.000 5.000 5.000 15.000 10.000 10.000 10.000 10.000 55.000 

 Providenciar periodicamente 
pinturas, reparos e reposição 
de materiais danificados. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Proceder sondagem arqueo-
lógica antecipatória nas áreas 
identificadas para instalação 
de qualquer infra-estrutura. 

PNSC 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 20.000 

 Adquirir os seguintes equipa-
mentos para o atendimento 
das necessidades operacio-
nais do PNSC: 

1) Duas Caminhonetes cabi-
ne dupla 4x4, com Autotrack 
instalado; 2) Veículo de pas-
seio 1.8; 3) Um rolo de 100 
m de lona para reparo de 
abafadores; 4) Uma máquina 
fotográfica digital com lente 
de aproximação; e 5) Um 
caminhão caçamba bascu-
lante 4x4. 

PNSC    340.000 340.000 0,00 0,00 0,00 0,00 340.000 

 Dotar a UC de meios para 
assegurar a sua manutenção 
e administração. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar seminários para a 
definição de procedimentos e 
áreas de atuação entre insti-
tuições que atuam no entorno 
da UC visando estabeleci-
mento de cooperação técnica. 

PNSC  
Gerex-MG    5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Desenvolver um programa de 
captação de recursos para a 
UC, através de linhas de fi-
nanciamento público ou pa-
trocínio de empresas privadas 
nacionais ou internacionais. 

PNSC 
Gerex-MG 
Cgeuc 

   6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 30.000 

 Viabilizar a instalação de ou-
tras estações climatológicas 
no Parque em locais estraté-
gicos e a disponibilização dos 
dados. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Agendar reuniões com o Mi-
nistério Público, com a finali-
dade de obter autorização 
para o aumento do prazo para 
a determinação da reserva 
legal das propriedades da ZA 
e das não indenizadas do 
Parque, e definição dos pro-
cedimentos a serem adota-
dos. 

PNSC 
Gerex-MG 
Cgeuc 

 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Contratar empresa especiali-
zada para a realização de 
estudos de viabilidade técnica 
e econômica para a implanta-
ção de sistema de vigilância 
eletrônica em áreas críticas 
do PNSC. 

PNSC   30.000  30.000 30.000    60.000 

AGGI 
Regulari-
zação 
Fundiária 

Promover o refinamento dos 
limites do PNSC. PNSC 

Cgeuc 
Gerex-MG 

10.000  10.000  20.000     20.000 

 Promover, em função do refi-
namento dos limites do 
PNSC, a adequação dos limi-
tes de outras UC contíguas 
ao Parque, quando necessá-
rio. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Divulgados os limites do 
PNSC, após a realização do 
refinamento dos mesmos. 

PNSC 
 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Demarcar os limites do 
PNSC, através da implemen-
tação de marcos e placas de 
sinalização. 

PNSC       500.000   450.000 

 Elaborar um programa de 
regularização fundiária para o 
Parque. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Proceder à aquisição das 
propriedades/posses que 
estão dentro dos limites do 
Parque. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um programa de 
comunicação destinado aos 
proprietários/posseiros de 
terras inseridas nos limites do 
PNSC. 

PNSC, 
Cgeuc e 
Gerex-MG 

 25.000 0,00 0,00 25.000 10.000 10.000 10.000 10.000 65.000 

AGGI 
Pesquisa 
e Monito-
ramento 

Implementar um sistema de 
gestão da Atividade de Pes-
quisa e monitoramento para a 
UC. 

PNSC 
  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Designar um funcionário para 
atuar como responsável pelo 
Setor de Pesquisa e Monito-
ramento da UC. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Buscar parceria com institui-
ções afins à pesquisa para 
apresentação de projetos 
específicos ao Fundo Nacio-
nal de Meio Ambiente (FNMA) 
e outros órgãos e instituições 
de financiamento, visando a 
obtenção de recursos para o 
financiamento de pesquisas e 
atividades de monitoramento 
indicadas neste Plano. 

PNSC 
Cgeuc  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Solicitar aos pesquisadores 
que atuaram nos estudos 
para elaboração deste PM, 
que após a identificação de 
todo o material coletado, os 
resultados sejam encaminha-
dos para a chefia da UC, a 
fim de compor o banco de 
dados da mesma. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incorporar todos os resulta-
dos de pesquisa e estudos no 
banco de dados do Parque. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar o desenvolvimento 
de pesquisas no PNSC, prin-
cipalmente aquelas indicadas 
como prioritárias neste PM. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Divulgar junto às instituições 
afins de ensino e de pesqui-
sas e em mídia apropriada a 
relação das pesquisas priori-
tárias e as facilidades ofereci-
das pela UC para realização 
das mesmas. 

PNSC   1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000 6.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Buscar o estabelecimento de 
parcerias com instituições de 
ensino para a realização de 
projetos acadêmicos em nível 
de dissertações e teses, cujos 
resultados possam ser apro-
veitados para o controle e o 
entendimento dos processos 
naturais que regem os siste-
mas biótico e abiótico locais. 

PNSC 
Gerex-MG  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar as pesquisas apre-
sentadas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos que enfo-
quem áreas com diferentes 
graus de antropização, visan-
do a avaliação qualitativa e 
quantitativa dos prejuízos 
causados pela interferência 
antrópica sobre as diferentes 
formações vegetacionais da 
região, permitindo, assim, a 
análise dos diferentes níveis 
desta interferência e a possi-
bilidade da aplicação de a-
ções emergenciais de manejo 
ambiental. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Desenvolver estudos sobre a 
flora do PNSC que visem 
localizar e mapear novas 
populações de espécies en-
dêmicas, visando um maior 
conhecimento sobre a distri-
buição e dinâmica populacio-
nal das mesmas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar o mapeamento e 
conhecer a dinâmica popula-
cional do capim-gordura Meli-
nis minutiflora braquiária Bra-
chiaria decumbens e outras 
espécies herbáceas exóticas 
invasoras, encontradas dentro 
da UC. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos de fenação 
com o capim-gordura, nas 
manchas da espécie existen-
tes próxima à Estrada Princi-
pal do Chapadão da Canas-
tra, com o objetivo de verificar 
a possibilidade de erradica-
ção da espécie através deste 
procedimento. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar inventário das popu-
lações de espécies vegetais 
arbustivas e arbóreas exóti-
cas encontradas no interior da 
UC e buscar procedimentos 
de erradicação ou controle 
das mesmas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Desenvolver estudos em dife-
rentes fisionomias vegetacio-
nais e em áreas próximas à 
represa de Furnas, no muni-
cípio de Delfinópolis, visando 
um conhecimento mais apro-
fundado da flora do Chapa-
dão da Babilônia e a obten-
ção de dados relevantes so-
bre as formações vegetacio-
nais ocorrentes nestes locais, 
principalmente no Cerrado 
Rupestre. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar levantamentos e 
estudos florísticos em forma-
ções florestais da região, 
visando o aprofundamento do 
conhecimento destas forma-
ções, as quais, possivelmen-
te, contêm diversas espécies 
ainda não descritas e novas 
ocorrências para a região, 
principalmente, no que diz 
respeito às epífitas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar levantamentos e 
estudos específicos sobre a 
estrutura florística e a dinâmi-
ca populacional nas áreas 
impactadas pela extração de 
pedras (mineração). 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre a bio-
logia reprodutiva das espé-
cies vegetais endêmicas, 
visando avaliar quais são as 
barreiras existentes para o 
isolamento das mesmas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos com enfo-
que no levantamento das 
espécies apícolas nativas e 
exóticas nas diferentes for-
mações vegetacionais da UC, 
bem como as interações entre 
as espécies nativas e exóti-
cas que possam estar ocor-
rendo. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre o im-
pacto epidemiológico dos 
animais domésticos sobre a 
fauna silvestre do PNSC, com 
especial enfoque para as 
populações de carnívoros 
silvestres. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Complementar o inventário de 
odonatas e utilizá-las como 
indicadores de qualidade 
ambiental. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar inventário da ictio-
fauna, visando ampliar as 
informações sobre a biologia 
das espécies de peixes da 
PNSC e da ZA. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Elaborar levantamento sobre 
a atividade pesqueira que 
ocorre na região do PNSC. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos para a iden-
tificação e mapeamento das 
áreas significativas quanto à 
riqueza e diversidade da her-
petofauna. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos relacionados 
à avifauna, visando sistemati-
zar e atingir um nível de in-
formação mínima que permita 
o conhecimento das espécies 
que ocorrem no PNSC e suas 
relações com o meio e entre 
seus diferentes integrantes, 
de forma a permitir a adoção 
de medidas de manejo espe-
cificas para as mesmas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar levantamento com-
pleto da avifauna terrestre e 
aquática do PNSC e seu en-
torno. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo da biologia 
básica de espécies de aves 
ameaçadas de extinção, mi-
gratórias, endêmicas e bioin-
dicadoras que ocorrem no 
PNSC, tais como: sua alimen-
tação, seus ambientes de 
ocorrência, seus locais de 
abrigo, suas inter-relações 
com animais e plantas e seu 
comportamento reprodutivo. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar pesquisas sobre a 
biologia do pato-mergulhão 
Mergus octosetaceus. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre a bio-
logia e a ecologia do gato-
palheiro Oncifelis colocolo no 
PNSC, bem como do seu 
status populacional, visando a 
conservação das suas popu-
lações. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudos sobre o iso-
lamento populacional e as 
alterações ecológicas e com-
portamentais, causadas por 
influência humana, em lobo-
guará Chrysocyon brachyu-
rus. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar levantamento sobre 
a ecologia, adaptatibilidade à 
ambientes alterados, áreas de 
ocorrência e padrões de dis-
persão de pequenos felinos 
silvestres, com fins aplicativos 
à conservação das popula-
ções, com ênfase para as 
espécies ameaçadas de ex-
tinção. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos para o co-
nhecimento da comunidade 
de pequenos mamíferos vo-
lantes da região, sua distribu-
ição e os fatores biogeográfi-
cos envolvidos, além de sua 
representatividade para a 
comunidade florística e seu 
papel na composição vegetal 
da região. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudos sobre o sta-
tus populacional de morcegos 
hematófagos e o impacto dos 
mesmos sobre as criações 
domésticas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos para o co-
nhecimento do status popula-
cional de pequenos mamífe-
ros não-volantes, de sua dis-
tribuição e dos fatores bioge-
ográficos envolvidos, além de 
sua sensibilidade a distúrbios 
ambientais. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre a bio-
logia e ecologia do tatu-
canastra Priodontes maximus 
e o seu status populacional 
no PNSC, visando a obtenção 
de informações possíveis de 
serem aplicadas na conser-
vação de suas populações. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar os estudos para a 
identificação dos fatores eco-
lógicos que implicam na ocor-
rência de simpatria entre seis 
espécies de tatus pertencen-
tes a quatro gêneros. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudo sobre a bio-
logia e ecologia do tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tri-
dactyla. e o isolamento de 
populações de tamanduá-
mirim Tamandua tetradactyla. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo sobre o iso-
lamento e status populacional 
da lontra Lontra longicaudis 
na região do Chapadão da 
Canastra. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre a eco-
logia da raposa-do-campo 
Pseudalopex vetulus com fins 
aplicativos na conservação 
das populações. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo para o co-
nhecimento da diversidade de 
Primatas no setor sul do 
PNSC e as implicações evolu-
tivas de sua ocorrência. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Desenvolver estudos que 
visem identificar as principais 
relações tri-tróficas (plantas-
consumidores-animais asso-
ciados), estabelecendo-se as 
ligações entre cadeias trófi-
cas, guildas e comunidades 
no ecossistema em estudo. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar pesquisa arqueológi-
ca do PNSC e da ZA. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo sobre a fre-
qüência dos incêndios provo-
cados por raios no Parque 
com destaque para aqueles 
que ocorrem ao longo da 
linha de transmissão. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo sobre a di-
nâmica e ecologia do fogo 
que atinge o PNSC e sua ZA. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar pesquisa com vistas 
ao conhecimento da viabilida-
de ambiental dos aceiros 
negros. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Promover inventário do patri-
mônio cultural do Chapadão 
da Babilônia, com vistas à 
sua preservação. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Elaborar um programa de 
registro das fontes orais sobre 
a tradição do fabrico do queijo 
Canastra, a qual é vista como 
um dos principais traços cul-
turais de toda a região. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo para o co-
nhecimento dos efeitos das 
linhas de transmissão de e-
nergia no meio biótico e na 
paisagem do Parque. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudo hidrogeológi-
co de quantificação de reser-
vas e de disponibilidade aqüí-
fera em ambiente de rochas 
fraturadas existentes na regi-
ão do Parque. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos de qualidade 
das águas superficiais e sub-
terrâneas da Unidade com 
base em amostragens com-
parativas de background, por 
sub-bacia e entre bacias. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Mapear os domínios de vuI-
nerabilidade natural dos aqüí-
feros da região do Parque. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos para quanti-
ficar os deflúvios superficiais 
efluentes da área do Parque 
por bacia investigada (vazão 
de água), bem como a corre-
lação de vazão entre bacias 
vizinhas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos de poluição 
das águas superficiais por 
uso de pesticidas na agricul-
tura, realizadas na ZA do 
PNSC e suas implicações 
para as comunidades vegetal 
e animal da UC. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudos indicadores 
dos pulsos de vazão como 
respostas a previsão de chei-
as em bacias/sub-bacias hi-
drográficas sustentados por 
diferentes tipos de rochas. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudo das taxas de 
infiltração e recarga em zonas 
de diferentes tipos de relevo 
para uma mesma bacia aqüí-
fera na área do Parque e em 
seu entorno imediato. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos hidrogeo-
químicos regionais, locais e 
comparativos entre bacias e 
sub-bacias. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos sobre o cli-
ma da região onde o PNSC 
está inserido. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar inventário dos sítios 
espeleológicos do PNSC e de 
seu entorno imediato, visando 
uma melhor avaliação deste 
patrimônio, através de parâ-
metros morfológicos, sedi-
mentalógicos, hidrológicos e 
biológicos. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Realizar estudos geotécnicos 
dos maciços de rochas filíti-
cas e quartzíticas existentes 
na região da PNSC. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar levantamento geoló-
gico-geomorfológico semide-
talhado do PNSC, objetivando 
um melhor conhecimento 
litoestratigráfico, estrutural, 
morfológico e dos processos 
geomórficos da área 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 

 Elaborar estudos para a defi-
nição da capacidade de su-
porte das áreas abertas à 
visitação pública, visando seu 
monitoramento e controle. 

PNSC  25.000   25.000     25.000 

 Articular junto a TNC do Brasil 
e o Instituto Hórus de Desen-
volvimento e Conservação 
Ambiental, a inclusão do 
PNSC nos estudos que estão 
sendo realizados por estas 
instituições sobre a invasão 
de ambientes naturais por 
espécies exóticas. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00 0,00 

 Elaborar um programa de 
monitoramento para a PNSC, 
com base no Sistema de Mo-
nitoramento da Biodiversida-
de nas Unidades de Conser-
vação (SIMBIO), o qual deve-
rá contemplar avaliações e/ou 
definições como descrito no 
texto desse encarte. 

PNSC  
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

         Não esti-
mado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Buscar apoio, inclusive finan-
ceiro, junta à administração 
das UHE de Furnas e Masca-
renhas de Moraes, ANA, 
Fundo Brasileiro para a Biodi-
versidade (Funbio), Programa 
Nacional da Diversidade Bio-
lógica (Pronabio) e Programa 
de Revitalização do Rio São 
Francisco, dentre outros, para 
a elaboração e implementa-
ção do programa de monito-
ramento para a PNSC. 

PNSC  0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar o monitoramento da 
qualidade de água da PNSC 
e da ZA, visando o acompa-
nhamento sistematizado de 
parâmetros indicadores da 
evolução da qualidade. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

  15.000  15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

 Monitorar o avanço da área 
ocupada por espécies de 
plantas exóticas, em especial 
capim gordura, pinus, braqui-
ária e eucalipto. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar projeto de monito-
ramento da visitação para a 
Unidade. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Monitorar os impactos nos 
meios físicos e bióticos, nos 
locais destinado à visitação 
pública. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Monitorar a satisfação do 
visitante na realização das 
atividades de visitação no 
Parque e quanto à qualidade 
dos serviços prestados. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Monitorar a dinâmica dos 
processos erosivos, bem co-
mo a eficiência das medidas 
especificas adotadas. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Monitorar através da realiza-
ção de pesquisas sistemáti-
cas a eficiência e a evolução 
das atividades voltadas ao 
estabelecimento de uma mai-
or e melhor interação com os 
diversos públicos que intera-
gem direta e indiretamente 
com o Parque. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar pesquisas sistemáti-
cas objetivando monitorar a 
eficiência e evolução das 
atividades voltadas à consci-
entização ambiental. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar programa de monito-
ramento topográfico das fei-
ções de instabilização (ravi-
nas, voçorocas e movimentos 
de massa) da área do Par-
que. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar sete estações pluvio-
métricas e fluviométricas no 
PNSC. 

PNSC      100.000 0,00 0,00 0,00 100.00 

 Realizar o monitoramento das 
ações estabelecidas nos TC 
ou em outros instrumentos 
pertinentes, principalmente o 
que tange a expansão das 
áreas utilizadas com atividade 
agrícola e pecuária. 

PNSC    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar estudos de alternati-
vas econômicas para a ZA, 
especialmente para a substi-
tuição do uso do fogo. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar estudos sobre a re-
lação estrada/chuva/erosão e 
técnicas adequadas de con-
tenção. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGI 
Proteção 
e Manejo 

Controlar e reduzir as popu-
lações de Appis melifera exis-
tentes no interior do PNSC e 
desta forma reduzir a compe-
tição com as abelhas nativas. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Eliminar toda colméia de Ap-
pis melifera encontrada no 
interior do Parque, nas áreas 
já indenizadas. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Solicitar aos apicultores locais 
informações e treinamento 
para a eliminação das col-
méias. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Divulgar este procedimento e 
os motivos de sua realização 
junto a todos os envolvidos. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Solicitar a todos os envolvidos 
com qualquer tipo de ativida-
de realizada no PNSC que 
quando uma colméia for iden-
tificada no interior da UC, o 
fato seja comunicado ao Se-
tor de Proteção e Manejo, se 
possível deve ser informado a 
posição georeferenciada da 
colméia. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar o levantamento dos 
tanques de piscicultura locali-
zados nas áreas não indeni-
zadas do Parque, promoven-
do a eliminação de espécies 
exóticas, se houver. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Restringir e normatizar o a-
cesso de visitantes nas áreas 
de forrageamento e nidifica-
ção do pato-mergulhão, caso 
sejam identificados outros 
pontos, além das AEI Casca 
d'Anta Parte Alta e Casca 
d'Anta Parte Baixa. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Criar condições para a realo-
cação de serpentes peço-
nhentas encontradas nas AEI 
de visitação pública. 

PNSC 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Definir locais para soltura dos 
espécimes. 

PNSC 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Treinar funcionários para 
captura das espécies, equi-
pando portarias e veículos 
com material adequado para 
tais procedimentos. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

504

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar um programa de 
recomposição de mata ciliar 
em trechos críticos identifica-
dos, tais como no ribeirão 
Grande, vale do Facão, rio 
Turvo e ribeirão das Bateias e 
ZA. 

PNSC e 
Universida-
des da regi-
ão 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Desenvolver um programa 
para formação de peritos em 
incêndios florestais. 

PNSC 
Gerex-MG    8.000 8.000  8.000  8.000 24.000 

 Implantar um sistema de pre-
venção e combate a incên-
dios para o Parque e ZA, 
baseado na estrutura organi-
zacional e funcional. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estruturar três brigadas, duas 
no Chapadão da Canastra e 
uma no Chapadão da Babilô-
nia. 

PNSC 
Prevfogo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estudar a viabilidade de ter-
ceirização da atividade de 
prevenção e combate a in-
cêndios, incluindo nesta os 
serviços de transporte e des-
locamento do efetivo relacio-
nado a esta atividade. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Operar, no período crítico, em 
regime de plantões, com bri-
gadistas instalados nos pos-
tos de observação e nas ba-
ses em escalas de reveza-
mento. 

PNSC  5.000 5.000 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 75.000 

 Disponibilizar, no período 
noturno e nos finais de sema-
na, brigadistas para os plan-
tões nas bases das brigadas, 
no período crítico. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Reestruturar para a área do 
Chapadão da Canastra, os 
seguintes postos de observa-
ção: 
- AEI Postos da Serra Brava; 
- AEI Bentinho; 
- AEI Jaguaré; 
- AEI Torre dos Currais. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilizar para a área do Cha-
padão da Babilônia os  pontos 
de observação, conforme 
descrito no Encarte IV. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um sistema de 
comunicação baseado nos 
seguintes meios: 
- Rádios fixos nas bases 
das brigadas; 
- Rádios móveis nos veícu-
los; 
- Rádios HT para os briga-
distas em ações volantes e 
nos postos de observação. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um sistema de 
fiscalização nos meses de 
maiores riscos (estação se-
ca), com relação ao uso do 
fogo como técnica agrícola. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar os aceiros previstos, 
iniciar a fiscalização e intensi-
ficar rondas, no período com 
menores índices pluviométri-
cos no ano, maiores tempera-
turas médias e máximas e 
menores níveis de umidade 
relativa, com base nos dados 
das estações meteorológicas. 

PNSC  3.000 3.000 0,00 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000 46.000 

 Utilizar as bases e sub-bases 
das brigadas de incêndio 
como apoio para as ativida-
des de fiscalização. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Utilizar motocicletas e quadri-
ciclos nos serviços de fiscali-
zação e ronda. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 - Aumentar a eficiência das 
estradas internas abaixo re-
lacionadas, que atuarão co-
mo aceiros, por meio da rea-
lização de aceiros negros ou 
roçada, como técnica de pre-
venção e combate a incên-
dios, nos locais indicados na 
Encarte IV-texto.  
 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar aceiros nas proprie-
dades do entorno, limítrofes 
com a UC, em situações que 
o requeiram, como mecanis-
mo preventivo aos incêndios 
no Parque. 

PNSC e 
Proprietários  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover um sistema de 
socialização de maquinário e 
pessoal para a realização de 
aceiros na ZA, de acordo com 
o calendário agrícola da regi-
ão e de queima controlada. 

PNSC, 
órgãos am-
bientais, 
prefeituras, 
associa-
ções de 
produtores 
e proprietá-
rios. 

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um sistema de 
monitoramento e documenta-
ção das atividades de pre-
venção e combate a incên-
dios, no PNSC e ZA. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer procedimentos 
para que o Responsável de 
Operação de Incêndio mante-
nha-se informado, através 
das informações geradas pela 
estação climatológica da Ce-
mig, sobre as condições me-
teorológicas da região (tem-
peratura, umidade relativa, 
velocidade do vento e precipi-
tação, para cada situação de 
incêndio). 

PNSC e 
Cemig  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover a reciclagem perió-
dica dos brigadistas e funcio-
nários envolvidos com esta 
atividade, antes do período 
crítico de incêndios. 

PNSC e 
Prevfogo    2.000 0,00 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 18.000 

 Realizar ajustes no atual pro-
grama de treinamento promo-
vido pelo Prevfogo, no que diz 
respeito a carga horária e 
conteúdo dos cursos. 

PNSC e 
Prevfogo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar como estratégia 
e ações de combate às ativi-
dades, baseada no projeto de 
prevenção e combate a in-
cêndios 

PNSC  
Prevfogo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Adquirir Sistemas Especialis-
tas de informática para cola-
borar na tomada de decisão, 
análise de riscos e, simulação 
do comportamento do fogo. 

PNSC e 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

     20.000 0,00 10.000 0,00 30.000 

 Adquirir equipamentos de 
proteção individual para os 
brigadistas. Prevfogo          

Custos 
previsto 
no orça-
mento do 
Prevfogo 

 Estabelecer mecanismos para 
incremento dos reforços hu-
manos e equipamentos ne-
cessários. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Envolver, na medida do pos-
sível, as instituições nas a-
ções de prevenção e combate 
a incêndios. 

   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
agricultores da região do en-
torno do PNSC para combate 
a incêndios dentro de suas 
propriedades. 

PNSC   2.000  2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000 

 Promover treinamentos de 
reconhecimento e simulações 
no interior do Parque para 
eventuais apoios em situa-
ções críticas, destinados aos 
militares dos Corpos de Bom-
beiros das cidades de Passos 
e Uberaba. 

PNSC      2.500 0,00 2.500 0,00 5.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Solicitar o deslocamento de 
brigadistas de outras UC com 
características similares às do 
Parque, bem como outras 
pessoas treinadas para as 
condições similares no de-
senvolvimento de atividades 
de prevenção aos incêndios. 

PNSC 
Cgeuc  
Gerex-MG 
 
. 

 3.000 0,00 0,00 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 15.000 

 Utilizar os pontos apresenta-
dos, como locais indicados 
para a captação de água e 
das rotas de deslocamento e 
implementar o sistema de 
transporte das equipes obser-
vando as propostas apresen-
tadas no projeto de preven-
ção e combate a incêndios. 

PNSC 
Prevfogo   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Divulgar entre os servidores 
do Parque e brigadistas todo 
o Programa de Prevenção e 
Combate a Incêndios, elabo-
rado para o PNSC. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um sistema de 
monitoramento das ações de 
prevenção e combate aos 
incêndios envolvendo todas 
as fases do processo (pre-
venção, pré-supressão e 
combate). 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar um calendário de 
queima controlada para a ZA 
e áreas não indenizadas do 
Parque. 

PNSC,  
órgãos am-
bientais e 
afins, pro-
prietários, 
cooperativas

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer e divulgar crono-
grama para obtenção da li-
cença de queima, nas sedes 
e distritos dos municípios 
abrangidos pelo Parque e ZA. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um programa de 
fiscalização para o Parque e 
ZA. 

PNSC 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 15.000 15.000 15.000 15.000 80.000 

 Avaliar a capacidade dos 
funcionários para atuarem 
nesta atividade e selecionar 
somente aqueles com perfil 
adequado para atender às 
funções pertinentes. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Utilizar as bases e sub-bases 
das brigadas de incêndio 
como local de apoio as ativi-
dades de fiscalização. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Efetivar e intensificar a fiscali-
zação no limite decretado do 
Parque e seu entorno priori-
zando: Mata das Perobas, 
Vale do rio Santo Antônio 
(sul), Mata do Henriques, 
Região da Gurita (ao longo do 
rio Santo Antônio) e à oeste, 
Rio Claro e a região de Cer-
rado Rupestre da serra Sete 
Voltas. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orçado 
em con-

junto com 
o progra-

ma de 
fiscaliza-
ção da 

UC 

 Estabelecer uma maior inte-
gração entre os membros das 
equipes de fiscalização e os 
proprietários das áreas não 
indenizadas da UC, bem co-
mo os da ZA. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar os procedimentos 
necessários para que os fun-
cionários que atuem na ativi-
dade de fiscalização sejam 
treinados e qualificados para 
o uso de armas de fogo. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orçado 
em con-

junto com  
Prog.Ca- 
pacitação 

da UC 
 Adquirir armamento necessá-

rio para a atividade de fiscali-
zação. 

PNSC  60.000        60.000 

 Estabelecer parcerias com o 
IEF-MG e Polícia Militar Am-
biental visando à proteção do 
Parque e ZA. 

PNSC 
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer ações educativas 
a serem desenvolvidas em 
conjunto com as atividades de 
fiscalização conforme previsto 
na AGGI Conscientização 
Ambiental. 

PNSC 
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer rotina de fiscali-
zação volante nas áreas aber-
tas à visitação. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar as atividades neces-
sárias para a localização e 
qualificação da(s) área(s) de 
mineração de diamante auto-
rizadas para pesquisa na área 
do PNSC e ZA, bem como a 
realização dos estudos jurídi-
cos necessários e procedi-
mentos a serem adotados. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar atividades de fiscali-
zação nas áreas de minera-
ção, até que outros procedi-
mentos legais sejam adota-
dos. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orçamen-
to conjun-
to com o  

Programa 
de Fisca-
lização 

 Intensificar as atividades de 
fiscalização na AEI Mineração 
de Caulim para que não haja 
descumprimento dos itens 
constantes da licença de pes-
quisa concedida. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

514

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Diagnosticar a situação legal 
das mineradoras de quartzito 
(pedra mineira) junto ao 
DNPM, FEAM e prefeituras 
de São João Batista do Glória 
e Capitólio. 

PNSC, 
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar, em parceria com o 
DNPM, o fechamento imedia-
to das mineradoras que este-
jam operando em situações 
irregulares e solicitar o cum-
primento dos mecanismos de 
recuperação do local, previs-
tos em lei e com orientação 
de técnicos do Ibama. 

PNSC, 
Gerex-MG, 
DNPM 

5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Avaliar a situação das mine-
radoras licenciadas e estabe-
lecer mecanismo para sus-
pensão das licenças para 
aquelas situadas dentro do 
Parque. 

PNSC, 
Gerex-MG, 
DNPM 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar e implementar um 
programa de recuperação das 
cavas abandonadas de quart-
zito. 

PNSC e 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar programa de 
erradicação e controle de 
espécies vegetais exóticas. 

PNSC e 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar um programa de 
controle de gato e cachorro 
para as áreas não indeniza-
das do Parque e ZA. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar um programa de 
recuperação dos ambientes 
ocupados por atividades a-
gropecuárias. 

PNSC e 
Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um programa de 
proteção das zonas de recar-
ga dos mananciais hídricos 
superficiais e subterrâneos. 

PNSC, 
IEF, Polícia 
Militar Am-
biental 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer preferencialmen-
te em conjunto com as UHE 
de Furnas e Mascarenhas de 
Moraes treinamentos sobre 
medidas a serem adotadas 
em casos de acidentes com 
cargas tóxicas ou poluentes 
na MG-050. 

PNSC 
UHE de 
Furnas e 
UHE Masca-
renhas de 
Moraes 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar condutores de visi-
tantes e demais profissionais 
que atuam no Parque e sua 
ZA a serem credenciados 
como Fiscais Voluntários. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um programa de 
capacitação de recursos fi-
nanceiros ou estabelecimento 
de parcerias, visando a im-
plementação de uma brigada 
permanente de prevenção e 
combate a incêndios. 

PNSC 
Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGGI 
Visitação 
 

Realizar estudo de viabilidade 
técnica e econômica do servi-
ço de transporte interno, vi-
sando propiciar mais uma 
opção para o visitante conhe-
cer os valores naturais e cul-
turais do PNSC e diminuir os 
impactos causados pelo uso 
de veículos, bem como pela 
visitação pouco controlada. 

Consultor   25.000 0,00 25.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000 

 Implementar serviço de trans-
porte interno na Unidade, 
caso o estudo indique sua 
viabilidade. 

Concessio-
nário          Não or-

çado. 

 Produzir material para divul-
gação da Unidade e suas 
atividades de visitação. 

PNSC, 
NEA-MG e 
Concessio-
nário 

 20.000   20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000 

 Estimular a produção de gui-
as ilustrados sobre a flora e a 
fauna do Parque. PNSC          

Orçado 
em con-

junto com 
atividade 
anterior 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Realizar estudo de viabilidade 
técnica e econômica para 
terceirização das atividades 
de visitação na Unidade. 

PNSC  30.000   30.000     30.000 

 Prever nos contratos de con-
cessão os itens relacionados. PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Vistoriar, periodicamente, de 
modo a coibir qualquer ex-
pansão ou irregularidades, as 
áreas de ocupação das con-
cessionárias. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar as empresas tercei-
rizadas a contratar funcioná-
rios dos municípios do entor-
no da UC. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar levantamentos e 
elaborar relatórios anuais 
acerca das condições de se-
gurança e impactos ambien-
tais relativos às atividades 
exploradas pelos concessio-
nários, bem como da satisfa-
ção do visitante no que se 
refere à prestação dos servi-
ços, conforme previsto na 
AGGI Pesquisa e Monitora-
mento. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

518

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Fazer constar nos outros do-
cumentos pertinentes a serem 
estabelecidos com os proprie-
tários/posseiros das áreas 
não indenizadas do Parque, 
os procedimentos necessá-
rios a normatização das ativi-
dades de turismo que são 
nestas realizadas. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Custo Total 3.046.000 
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QUADRO 33 - Cronograma Físico-financeiro para as Ações Gerenciais Gerais Externas - AGGE 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGE 
Alternati-
vas de 
Desen-
volvimen-
to 

Fomentar a elaboração e 
implementação de programa 
de estruturação da atividade 
turística com os enfoques 
definidos no texto desse en-
carte. 
 

PNSC,  
Contur, 
Turminas, 
secretarias 
municipais 
de turismo, 
Emater e 
Sebrae 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Não or-
çado 

 Buscar a inclusão das ativi-
dades previstas neste pro-
grama nas ações no projeto 
Desenvolvimento Local Inte-
grado e Sustentável (DLIS) do 
Sebrae. 

PNSC,  
Projeto DLIS 
do Sebrae 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Articular junto as instituições 
governamentais e não-
governamentais, para dispo-
nobilizar apoio técnico aos 
proprietários do entorno da 
Unidade, no sentido de esti-
mulá-los a adotarem técnicas 
agroecológicas. 

PNSC, Em-
brapa, ONG 
e universi-
dades que 
trabalham 
com a ques-
tão e Ema-
ter 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar em conjunto com 
instituições como Emater e 
Embrapa e outras iniciativas 
locais em curso, um programa 
de divulgação, de técnicas 
agro-ambientais dirigidas aos 
proprietários do entorno, vi-
sando a conscientização dos 
mesmos quanto aos benefí-
cios ambientais, sociais e 
econômicos advindos da ado-
ção dessas técnicas. 

PNSC, 
Emater, 
Embrapa e 
NEA–MG 

1.500 300 300 300 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 7.200 

 Estimular a elaboração e im-
plementação de um programa 
de estruturação e ativação de 
atividades produtivas com 
bases sustentáveis, visando a 
geração de emprego e de 
renda e a conseqüente me-
lhoria da qualidade de vida 
dos proprietários/produtores 
rurais da ZA e região do en-
torno do PNSC. 

PNSC e pro-
prietários / 
produtores 
rurais da 
região do 
Parque 

  14.000 14.000 28.000 8.000 8.000 8.000 8.000 60.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Fazer gestão junto a Emater, 
visando garantir o apoio e o 
suporte, de pessoal especiali-
zado, ao programa, princi-
palmente nas áreas de bem-
estar social, organização e 
metodologia, meio ambiente, 
fruticultura, olericultura, bovi-
nocultura, irrigação e turismo 
rural. 

PNSC e 
Emater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Buscar a inclusão das ações 
previstas neste programa no 
Programa Nacional de Agri-
cultura Familiar (Pronaf), den-
tre outros. 

PNSC e 
Pronaf 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um programa de 
comunicação para 
apresentação das novas  
alternativas de 
desenvolvimento propostas 
para a ZA. 

PNSC  
Gerex-MG 900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 

 Atuar junto às instituições 
financeiras da região, para 
uma ação conjunta, visando a 
obtenção de financiamento 
para o desenvolvimento dos 
programas previstos. 

PNSC e 
Instituições 
financeiras 
da região 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer mecanismos para 
a divulgação das linhas de 
financiamentos disponíveis, 
bem como de todas as 
alternativas de desen-
volvimento apresentadas nos 
programas propostos e seus 
respectivos resultados. 

Assessorias 
de Comuni-
cação da 
Gerex-MG e 
da Adminis-
tração Cen-
tral do Iba-
ma 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fazer gestão junto aos ór-
gãos competentes e já atuan-
tes na região visando apoiar 
programas de apoio a pecua-
ristas no entorno da UC, os 
quais vão de encontro aos 
objetivos de conservação do 
Parque. 

PNSC e 
Fazenda 
Alegria 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Apoiar o Programa de Tom-
bamento do Queijo Canastra 
como patrimônio cultural e a 
aprovação do produto pelo 
Serviço de Inspeção Federal 
(SIF). 

PNSC e 
Serviço de 
Inspeção 
Federal 
(SIF) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estimular a criação de agro-
indústrias para o beneficia-
mento do leite produzido na 
região. 

PNSC e 
Emater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer procedimento de 
certificação a ser autorgado, 
pelo Ibama, aos produtos 
oriundos dos programas a-
presentados. 

PNSC, 
Gerex-MG e 
Ibama sede 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000  0,00 0,00 6.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGE 
Conscien-
tização 
Ambiental 

Elaborar um programa de 
divulgação da importância, 
vantagens e procedimentos 
do estabelecimento de RPPN 
na região onde o PNSC está 
inserido. 

RPPN  
Cerradão 900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 

 Elaborar programa de comu-
nicação social, enfocando os 
aspectos relevantes do 
PNSC, descrito no texto des-
se encarte. 
 

PNSC e 
NEA-MG 1.500 600 600 600 3.300 2.400 2.400 2.400 2.400 12.900 

 Estabelecer programa de 
conscientização ambiental 
voltado para a pesca amado-
ra. 

PNSC, 
NEA–MG e 
Programa 
Nacional de 
Desenvol-
vimento da 
Pesca Ama-
dora 
(PNDPA – 
Ibama) 

900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Elaborar material de divulga-
ção, em linguagem compatí-
vel com a realidade local, com 
a finalidade de informar aos 
proprietários e/ou posseiros 
de áreas não indenizadas do 
interior do Parque e da ZA, 
sobre a legislação e demais 
procedimentos que envolvam 
a conservação da região. 

PNSC 
NEA-MG 5.000 0,00 0,00 0,00 5.000 2.000 2.000 2.000 2.000 13.000 

 Elaborar, em conjunto com a 
Emater e IMA, um programa 
objetivando o controle e dis-
posição final das embalagens 
de agrotóxicos. 

PNSC e 
Emater 300 300 300 300 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 

 Divulgar na mídia nacional e 
internacional matérias sobre o 
Parque, principalmente no 
que tange a sua importância 
como área de recarga, prote-
ção de espécies ameaçadas 
de extinção. 

PNSC, As-
sessoria de 
Comunica-
ção do Iba-
ma e mídia 
disponível 

         Custo não 
estimado 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Incentivar a criação de pro-
gramas de capacitação de 
membros das comunidades 
do entorno do Parque para 
atuarem em atividades rela-
cionadas ao turismo como 
condutores de visitantes, gui-
as de observação de vida 
silvestre, interpretação dos 
recursos naturais, culturais e 
históricos, hospedagem, ali-
mentação e recepção. 

PNSC,  
secretarias 
de turismo 
municipais, 
instituições 
de ensino, 
ONGs, 
Emater e 
Sebrae 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar o uso de espécies 
ornamentais nativas nas ativi-
dades de paisagismo realiza-
das nas propriedades locali-
zadas na ZA, a partir da pro-
dução de mudas também. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar um programa para 
conscientização destinado 
aos proprietários da região da 
Gurita e turistas que se desti-
nam a esta área, enfocando a 
necessidade da manutenção 
das condições ambientais, 
tendo em vista a importância 
deste local para a fauna. 

PNSC 
NEA-MG 900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 



 
Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 

4. Planejamento 
 

526

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGE- 
Integra-
ção Ex-
terna 

Estabelecer convênio com a 
Emater, Prefeituras, Agências 
de Desenvolvimento e outros, 
para o desenvolvimentos das 
seguintes atividades: 
- Concepção das 

alternativas de 
desenvolvimento 
estabelecidas para a ZA. 

- Orientação de uso do 
fogo como técnica 
agropecuária e possíveis 
técnicas de substituição 
dessas práticas. 

PNSC e 
Emater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fomentar parceria para a 
implementação de estação de 
tratamento de esgoto nos 
municípios do entorno do 
Parque. 

PNSC, 
COPASA, 
ANA e 
Programa de 
Revitalização
do Rio São 
Francisco. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Atuar como agente 
fomentador para o 
estabelecimento de uma 
política de turísmo ecológico, 
histórico, cultural e rural para 
a região. 

PNSC, 
Emater, 
Turminas, 
Sebrae, 
prefeituras e 
universidades

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Agendar, pelo menos a cada 
dois meses, visitas técnicas 
do chefe da UC às prefeituras 
dos municípios do entorno, 
com o objetivo de manter um 
relacionamento mais próximo 
com as autoridades locais. 

PNSC e 
prefeituras 
dos municí-
pios do en-
torno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Desenvolver ações conjuntas 
com as prefeituras de Delfi-
nópolis e Sacramento, no 
sentido de incentivar a im-
plementação definitiva da 
Estrada Ecológica que interli-
ga estes municípios. 

PNSC e 
Prefeituras 
de Delfinó-
polis e Sa-
cramento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Informar aos agentes finan-
ceiros que atuam na região 
sobre as restrições de ativi-
dade na ZA e incentivar o 
financiamento de atividades 
compatíveis com os objetivos 
desta, principalmente no que 
se refere às alternativas de 
desenvolvimento apresenta-
das neste Plano. 

PNSC e 
agentes 
financeiros 
que atuam 
na área 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar e valorizar festas e 
outras formas da cultura regi-
onal, como descrito no texto 
desse encarte. 
 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Incentivar a instalação e 
reativação de usinas de lixo e 
outras formas de disposição 
final dos mesmos, nos 
municípios abrangidos pelo 
Parque 

PNSC e 
prefeituras 
dos municí-
pios do en-
torno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar e implementar um 
programa de integração entre 
a chefia do PNSC e as comu-
nidades locais. 

PNSC 2.000 600 600 600 3.800 2.400 2.400 2.400 2.400 13.400 

 Elaborar um programa de 
comunicação institucional 
com vista ao estabelecimento 
de um canal de comunicação 
oficial com as comunidades 
dos municípios. 

PNSC 600 150 150 150 1.050 600 600 600 600 3.450 

 Incentivar as prefeituras dos 
municípios do entorno, para 
fazerem gestão junto aos 
seus representantes políticos 
para aprovação do projeto de 
Lei que estabelece uma por-
centagem de 2% sobre o 
Fundo de Participação dos 
Estados para ser distribuído, 
proporcionalmente, aos Esta-
dos que detenham UC fede-
rais e áreas indígenas demar-
cadas. 

PNSC e 
prefeituras 
dos municí-
pios do en-
torno 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AGGE 
Opera-
cionali-
zação 
Externa 

Buscar meios para a melhoria 
de via alternativa, ligando 
Sacramento a São Roque de 
Minas, para o trânsito 
intermunicipal e interestadual. 

PNSC, 
Programa 
Revitalização 
do Rio São 
Francisco, 
ANA, DNIT, 
prefeituras e 
Exército 
Brasileiro. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fazer gestão para o aumento 
do efetivo do Batalhão da 
Polícia Militar Ambiental Mi-
nas Gerais no destacamento 
de São Roque de Minas. 

PNSC, Ba-
talhão da 
Polícia Mili-
tar Ambien-
tal de São 
Roque de 
Minas 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar a criação de Co-
dema e Contur nos municí-
pios de abrangência do Par-
que e a articulação entre eles, 
onde ainda não houver. 

PNSC, Con-
selho Muni-
cipal de 
Desenvol-
vimento 
Ambiental 
(Codema) e 
Conselho 
Municipal de 
Turismo 
(Contur) nos 
municípios  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Incentivar os Codema a ges-
tionarem a adequação e me-
lhoria das estradas rurais 
junto aos órgãos competen-
tes, com a finalidade de evitar 
o agravamento dos processos 
erosivos instalados na região 
onde o Parque está inserido. 

PNSC,  
Codema e 
ANA 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fomentar a criação de um 
programa junto às universida-
des e outras instituições de 
pesquisa. 

PNSC e 
universida-
des 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implantar, temporariamente, 
postos de atendimento do 
Ibama nos municípios de 
Delfinópolis, Sacramento e 
Capitólio, coma finalidade de 
atender as necessidades dos 
usuários regionais. 

Prefeituras 
de Delfinó-
polis, Sa-
cramento e 
Capitólio 

15.000 4.500 4.500 4.500 28.500 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500 

 Buscar apoio das prefeituras, 
associações e outras instiuti-
ções afins na implementação 
destes postos. 

PNSC e 
prefeituras 
municipais 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGGE - 
Pesquisa 
e Monito-
ramento 

Buscar parceria do IGAM 
para ampliar no seu programa 
de monitoramento da quali-
dade da água. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Solicitar ao Cecav-Ibama uma 
vistoria na gruta do Tesouro e 
em outras cavernas que pos-
sam estar sendo utilizadas, 
para turismo na região, visan-
do uma avaliação dessas 
atividades ainda não regula-
mentadas. 

Cecav-  
Ibama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar o proprietário da 
área a realizar o Plano de 
Manejo da caverna e buscar 
meios para implementá-lo, 
tendo em vista o risco de 
desabamento da mesma e 
comprometimento do patri-
mônio espeleológico. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Levantamento e mapeamento 
de remanescentes da ZA de 
interesse para a conservação. 

PNSC, 
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Dar continuidade ao estudo 
da distribuição do pato-
mergulhão na ZA. 

PNSC, 
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fazer gestão junto aos pro-
prietários para garantir a con-
servação da qualidade da 
água. 

PNSC, 
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer mecanismos de 
controle das atividades recre-
ativas nas áreas de forrage-
amento e nidificação do pato-
mergulhão, quando necessá-
rio. 

PNSC,  
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AGGE 
Proteção 
e Manejo 

Fazer gestão junto aos pro-
prietários para a remoção das 
colméia de Appis melifera 
encontradas no raio de até 5 
km a partir da borda do Par-
que. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Divulgar este procedimento e 
os motivos de sua realização 
a todos os proprietários do 
entorno do Parque. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Solicitar a todos os proprietá-
rios e técnicos da Emater-MG 
que quando uma colméia for 
identificada na área mencio-
nada, seja comunicado ao 
Setor de Proteção e Manejo. 

PNSC e 
Emater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Incentivar a formação de col-
méias a partir de espécies 
nativas. 

PNSC e 
Emater 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Incentivar a criação de RPPN 
nos seguintes locais: 
- Vale do rio Santo Antônio, 
- Região da Gurita, princi-

palmente ao longo do rio 
Santo Antônio (sul) e à 
oeste; 

- Rio Claro; 
- Região de mata das Pe-

robas; 
- Gruta do Tesouro; 
- Mata dos Henriques. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar um programa de 
levantamento e monitoramen-
to dos tanques de criação de 
peixes e erradicação de es-
pécies exóticas que estejam 
sendo cultivadas na ZA. 

PNSC 1.500 300 300 300 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 7.200 

 Incentivar e apoiar campa-
nhas de vacinação a animais 
domésticos na ZA. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer medidas mitiga-
doras com a finalidade de 
evitar a contaminação biológi-
ca no Parque, proveniente da 
área de reflorestamento da 
RESA, no que se refere a 
pinus e eucalipto. 

PNSC e 
Empresa 
RESA 

1.000 0,00 0,00 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Estabelecer um programa de 
fiscalização da atividade de 
pesca no período da pirace-
ma nos reservatórios das 
UHE Mascarenhas e Morais e 
Furnas. 

Ibama, IEF, 
Polícia Am-
biental e 
setores afins 
das UHE 

900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 

 Desenvolver um programa de 
monitoramento e fiscalização 
das atividades minerárias de 
quartzito (pedra mineira) loca-
lizadas na ZA e de reabilita-
ção ambiental das cavas a-
bandonadas. 

Ibama, 
FEAM, 
DNPM e  
secretaria 
de meio 
ambiente 
dos municí-
pios de São 
João Batista 
do Glória e 
Capitólio. 

1.500 300 300 300 2.400 1.200 1.200 1.200 1.200 7.200 

 Acompanhar e dar parecer a 
todas as solicitações relacio-
nadas à atividade de minera-
ção, em qualquer fase de 
tramitação dos processos. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fiscalizar a comercialização e 
aplicação de agrotóxicos utili-
zados na ZA 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um programa 
para definição das reservas 
legais nas propriedades loca-
lizadas na ZA. 

PNSC 900 300 300 300 1.800 1.200 1.200 1.200 1.200 6.600 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Incentivar os proprietários 
rurais da ZA a adesão ao 
programa de Seqüestro de 
Carbono.  

PNSC 0,00 2.000 0,00 2.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

 Estabelecer parceria com o 
IEF-MG com a finalidade de 
atuação conjunta na atividade 
de autorização de queima 
controlada na região onde o 
Parque está inserido. 

PNSC e  
IEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Coordenar a implementação 
do projeto de recuperação de 
mata ciliar e definição das 
reservas legais das proprie-
dades na área de influência 
da bacia do rio Araguari, que 
está sendo elaborado em 
parceria com a UHE de Ca-
pim Branco. 

PNSC e 
UHE Capim 
Branco 

1.500 0,00 0,00 0,00 1500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 

Custo Total 246.950 
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QUADRO 34 - Cronograma Físico-financeiro para as Áreas Estratégicas Internas – AEI. 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Torre 
dos Currais 

Realizar a substituição do 
equipamento por uma torre 
de metal com cerca de 18 
metros de altura. 

Empresa  35.000 0,00 0,00 35.000 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000 

 Instalar um sanitário no lo-
cal. Empresa  5.000 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento. Empresa  20.000 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000  

Equipar o posto com cadei-
ra, mesa, goniômetro, ma-
pas da Unidade e kit básico 
para primeiro combate a 
incêndios (abafador, bomba-
costal, enxada, pá e raste-
lo). 

PNSC  5.000 0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

AEI Retiro 
de Pedras 

Elaborar projeto e realizar a 
reforma da edificação para 
funcionar como alojamento 
de pesquisadores. 

Empresa      35.000 0,00 0,00 0,00 35.000 

 Equipar o local com quatro 
beliches com colchões, 
bancada para estudo, mesa 
com oito cadeiras, armários 
de cozinha, fogão e geladei-
ra a gás. 

PNSC      3.500 0,00 0,00 0,00 3.500 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar no acesso a esta 
AEI placa indicativa que o 
local é restrito à funcionários 
e pesquisadores. 

Empresa  50 0,00 0,00 300 0,00 0,00 0,00 0,00 300 

 Elaborar e implementar pro-
jeto de recuperação e me-
lhoria da estrada de acesso 
a esta AEI. 

Consultor 
(projeto 
global de 
estradas) 

   20.000 20.000     20.000 

 Promover a retirada de es-
pécies da flora exóticas 
existentes no local, em es-
pecial a do pinus que se 
encontra próximo à edifica-
ção. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Portaria 
São Roque 
de Minas 
 

Elaborar projeto específico 
de arquitetura para esta 
AEI. 

Cgeuc 
Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento.   20.000 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar e implementar pro-
jetos paisagísticos para esta 
AEI. 

  2.000 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação da portaria, valor do 
ingresso, horário de funcio-
namento, informações dire-
cionais e normas de visita-
ção. 

   3.000 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 

 Equipar esta portaria com 
equipamentos de resgate 
como corda, bóia, maca, kit 
de primeiro socorros e kit 
básico para primeiro comba-
te a incêndios (abafador, 
bomba-costal, enxada, pá e 
rastelo). 

  3.000 0,00 0,00 3.00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 

 Equipar a Portaria.    15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 
 Instalar contêiner para lixo 

em local de fácil recolhimen-
to e fora da área de trânsito 
de visitantes. 

  250 0,00 0,00 250 0,00 0,00 0,00 0,00 250 

 Instalar lixeiras em locais 
estratégicos.   200 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 200 

 Instalar sistema de ilumina-
ção para a fiscalização no-
turna e placa de risco de 
incêndios nessa portaria. 

  4.000 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

AEI Sede 
Administra-
tiva 

Construir e transferir a sede 
administrativa do Parque 
para dentro da Unidade. 

Empresa   300.000       300.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para apro-
ximadamente 10 veículos. 

PNSC, 
Cgeuc e 
Empresa  

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar sistema de 
sinalização.   4.000 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

 Elaborar e implementar pro-
jeto paisagístico para a Á-
rea. 

  2.000 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Implementar rede elétrica e 
telefônica da Portaria São 
Roque de Minas a esta AEI. 

  20.000 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Adquirir mobiliário e equi-
pamentos necessários.    150.000 0,00 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 

 Implementar heliponto nesta 
AEI. 

Ministério da 
Aeronáutica   2.000 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Solicitar à Cemig autoriza-
ção para o recebimento via 
modem dos dados da esta-
ção climatológica de São 
Roque de Minas. 

Cemig  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar dispositivos de 
leitura automática, via mo-
dem para a sede da Unida-
de, dos dados da estação 
climatológica. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover treinamento de 
pessoal para operar o equi-
pamento e analisar os da-
dos obtidos pela estação. 

Cemig  3.000 0,00 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Centro 
de Visitan-
tes 

Demolir o atual centro de 
visitantes.      0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar projeto especí-
fico de arquitetura para 
construção do centro de 
visitantes, elaborado pelo 
CGEUC. 

Cgeuc e 
Empresa  400,000 0,00 0,00 400.000 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000 

 Elaborar e implementar 
projeto paisagístico para a 
área. 

Empresa   2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sistema de sinaliza-
ção interna e externa. 

Empresa   4.000 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

 Equipar o centro de visitan-
tes.     30.000 30.000 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar exposição de longa 
duração para o CV. 

    280.000 280.000 0,00 0,00 0,00 0,00 280.000 

 Elaborar calendário especí-
fico de atividades para o CV. PNSC   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar feira livre para 
a comercialização de produ-
tos regionais. 

PNSC   0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Instalar, na parte externa do 
centro de visitantes, área de 
descanso contendo 10 me-
sas com bancos. 

PNSC   6.000 0,00 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar rede elétrica e 
telefônica. Empresa  9.000 0,00 0,00 9.000 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para apro-
ximadamente 200 veículos e 
5 ônibus no Centro. 

Cgeuc e 
Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 100.000 0,00 0,00 0,00 100.000 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos. PNSC   2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento em 
todas as edificações desta 
AEI. 

   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar local para parada de 
transporte coletivo do Par-
que. 

Cgeuc e 
Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A ser 
implan-

tado pela 
empresa 
terceiri-

zada 
 O local de aluguel de bici-

cletas e equipamentos de 
segurança utilizados no 
desenvolvimento da ativida-
de de ciclismo deverá seguir 
as normas. 

Cgeuc e 
Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A ser 
implan-

tado pela 
empresa 
terceiri-

zada 
 Implementar o Caminho dos 

Cândidos.     10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar a Travessia W. 
von Eschwege, objetivando 
propiciar ao visitante a opor-
tunidade de contato com 
monumentos históricos da 
cultura regional, por meio de 
visitas a sítios históricos e 
locais de grande beleza 
cênica e ainda observação 
de vida silvestre. 

PNSC e 
Concessio-
nário 

   10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

AEI Jaguaré Elaborar projeto específico 
de arquitetura para esta 
AEI. 

PNSC 
Cgeuc   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Retirar pára-raio com dispo-
sitivo radioativo existente no 
local e instalar pára-raio 
adequado, com sistema de 
aterramento, em todas as 
edificações desta AEI. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar sub-base de 
brigada nesta AEI, para 
atender, no Chapadão da 
Canastra, a área compreen-
dida entre a AEI Portaria 
São Roque de Minas até a 
AEI Casca d’Anta Parte Alta.

PNSC   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Equipar o alojamento de 
pesquisador. PNSC   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Elaborar e implementar pro-
jetos paisagísticos para esta 
AEI. 

Empresa  2.000 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação do alojamento e da 
sub-base de brigada e in-
formações direcionais. 

Empresa   3.000 0,00 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 

 Transferir o almoxarifado e o 
acervo bibliográfico do alo-
jamento para a sede admi-
nistrativa. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Portaria 
São João 
Batista da 
Serra da 
Canastra 

Elaborar projeto específico 
de arquitetura para esta 
AEI. Cgeuc e  

Empresa    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento em 
todas as edificações desta 
AEI. 

PNSC   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar e implementar pro-
jetos paisagísticos para esta 
AEI. 

Empresa   2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação da portaria e da 
base de brigada, valor do 
ingresso, horário de funcio-
namento, informações dire-
cionais e normas de visita-
ção. 

Empresa 
   15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar projeto para a im-
plementação de exposição 
informativa sobre o Parque, 
próximo à portaria. 

Empresa   10.000 0,000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Equipar esta AEI com os 
seguintes equipamentos de 
resgate: corda, bóia, maca e 
kit de primeiro socorros. 

PNSC   5.000 0,000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Equipar a Portaria desta 
AEI. PNSC   40.000 0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 

 Implementar uma base de 
brigada de incêndio nesta 
AEI, para atendimento da 
área do Chapadão da Ca-
nastra, compreendida entre 
a região do Fundão e a AEI 
Torre dos Currais. 

    20.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Equipar a base da brigada  PNSC   8.000 0,00 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

 545 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos e contêiner em 
local de fácil recolhimento e 
fora da área de trânsito de 
visitantes. 

PNSC   1.500 0,00 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 

AEI Porta-
ria Sacra-
mento 

Elaborar projeto específico 
de arquitetura para esta 
AEI. 

CGUC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,00 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento em 
todas as edificações desta 
AEI. 

Empresa   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar e implementar pro-
jetos paisagísticos para a 
área desta Portaria. 

    2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação da portaria e da 
base de brigada, valor do 
ingresso, horário de funcio-
namento, informações dire-
cionais e normas de visita-
ção. 

Empresa 
    15.000 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar projeto para a im-
plementação de exposição 
informativa sobre o Parque, 
próximo à portaria. 

Empresa    10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Equipar a Portaria desta 
AEI. PNSC    40.000 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar uma base de 
brigada de incêndio nesta 
AEI, para atendimento da 
área entre esta e a região 
onde está inserida a Zona 
Intangível do Parque. 

   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Equipar a base da brigada 
desta AEI. PNSC    8.000 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos e contêiner em 
local de fácil recolhimento e 
fora da área de trânsito de 
visitantes. 

Empresa    1.500 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 

 Promover a correção das 
cercas do limite do Parque, 
nas áreas já indenizadas. 

Empresa   10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

AEI Casca 
d’Anta Parte 
Baixa 

Avaliar a situação da mata 
ciliar desta AEI, visando sua 
recomposição. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 10.000 0,00 0,00 0,00 30.000 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento em 
todas as edificações desta 
AEI. 

Empresa   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos e contêiner em 
local de fácil recolhimento e 
fora da área de trânsito de 
visitantes. 

Empresa  8.000 0,00 O,00 8.000 5.000 5.000 5.000 5.000 28.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Realizar estudos para a 
definição da capacidade de 
suporte desta AEI. 

Consultor    5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Vincular aos contratos de 
concessão das atividades a 
serem desenvolvidas nesta 
AEI, a limpeza, manutenção 
e retirada do lixo da mesma 
até o contêiner, como forma 
de contrapartida. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Portaria Casca d’Anta 
Elaborar projeto específico 
de arquitetura e engenhari-
a. 

PNSC 
Cgeuc 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar e implementar pro-
jeto paisagístico para a área 
desta Portaria. 

   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Implementar sistema de 
comunicação visual abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação da portaria e sub-
base de brigada, valor do 
ingresso, horário de funcio-
namento, informações dire-
cionais e normas de visita-
ção. 

Empresa   15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Equipar a portaria.    40.000 0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Casa de Saberes e Fazeres 
Saint Hilaire 
Reformar e adequar a área 
do atual sub-centro de visi-
tantes, transformando-o 
numa casa de saberes e 
fazeres, a qual visará o de-
senvolvimento de atividades 
de conscientização e inter-
pretação ambiental e valori-
zação cultural. 

PNSC 
Cgeuc   50.000 0,00 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 

 Implementar barreira visual, 
separando a Casa, das 
demais edificações existen-
tes no local. 

PNSC 
Cgeuc   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Elaborar, em conjunto com o 
NEA-MG, uma proposta de 
calendário de atividades 
para a Casa, que atenda os 
visitantes e as comunidades 
do entorno, formatando ofi-
cina de saberes e fazeres e 
oferecendo atividades de 
educação ambiental e pa-
trimonial. 

PNSC 
NEA- MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação do local e sinaliza-
ção interna da Casa. 

Empresa   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar bebedouro na parte 
externa da Casa. PNSC   100 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

 Alojamento de Funcionários 
e Sub-base de Brigada 
Elaborar projeto específico 
de arquitetura para a refor-
ma do alojamento, de forma 
que a edificação funcione 
também como sub-base de 
brigada. 

PNSC 
Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000  0,00 0,00 10.000 

 Equipar a sub-base e aloja-
mento. PNSC    180.000 180.000 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000 

 Área de Piquenique Velho 
Chico 
Fechar a área de camping 
existente no local, transfor-
mando o espaço numa área 
de piquenique. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Reformar as áreas das chur-
rasqueiras, transformando-
as em quiosques com me-
sas e bancos. 

PNSC 
Cgeuc   8.000 0,00 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 

 Promover a pintura e refor-
ma das edificações existen-
tes no local, bem como a 
retirada das instalações 
elétricas e chuveiros. 

PNSC e 
Empresa   8.000 0,00 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para 10 
veículos. 

PNSC 
Cgeuc   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Elaborar projeto e imple-
mentar edificação para o 
desenvolvimento das se-
guintes atividades: lancho-
nete, posto de fiscalização e 
controle da atividade de 
visitação e serviço de con-
dução de visitantes. 

PNSC 
Cgeuc   40.000 0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 

 Implementar lanchonete. Empresa    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Instalar posto de fiscaliza-

ção e controle da atividade 
de visitação. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação das edificações, 
serviços disponíveis no local 
e normas de segurança. 

Empresa   15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar projeto para a im-
plementação de painéis 
interpretativos e informativos 
sobre os atributos naturais e 
normas de visitação perti-
nentes ao local, e ainda, 
outras atividades e locais 
abertos à visitação pública. 

Empresa   10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

 551 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Área de Piquenique Casca 
d’Anta 
Promover a reforma dos 
sanitários existentes no 
local. 

PNSC 
Cgeuc  26.000 0,00 0,00 26.000 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000 

 Elaborar projeto de recom-
posição da mata ciliar para 
enriquecimento da mesma, 
promovendo o sombrea-
mento na área. 

Instituições  
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para 10 
veículos. 

PNSC 
Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sinalização de identi-
ficação das edificações, 
serviços disponíveis no local 
e normas de segurança. 

Empresa    15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar projeto para a im-
plementação de painéis 
interpretativos e informativos 
sobre os atributos naturais e 
normas de visitação perti-
nentes ao local, e ainda, 
outras atividades e locais 
abertos à visitação publica. 

Empresa   10.000 0,000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Trilha Pé da Casca d’Anta 
Elaborar projeto específico 
para a recuperação da Tri-
lha. 

Empresa    10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Implementar projeto de sina-
lização interpretativa e indi-
cativa existente e elaborar 
projeto de advertência para 
a Trilha. 

Empresa    10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Trilha Casca d’Anta 
Elaborar e implementar pro-
jeto de recuperação da trilha 
Casca d’Anta. 

Empresa   27.000 0,00 27.000 0,00 0,00 0,00 0,00 27.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar os equipamentos 
facilitadores necessários 
para maior conforto e segu-
rança do visitante na Trilha. 

Empresa   7.000 0,00 7.000 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000 

 Elaborar projeto de sinaliza-
ção interpretativa da trilha. Empresa   6.000 0,00 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000 

 Promover a atividade de 
observação de vida silvestre 
na Trilha. 

Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar lixeiras somente nos 
pontos iniciais/finais da tri-
lha. 

Empresa   1.500 0,00 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Estacionamento  
Elaborar projeto para im-
plementação de estaciona-
mento para aproximada-
mente 80 veículos e quatro 
ônibus, em local onde já 
vem sendo utilizado com 
este fim, próximo a portaria. 

PNSC 
Cgeuc 20.000 0,00 0,00 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Centro de Visitantes 
Elaborar e implementar 
projeto específico de arqui-
tetura para construção do 
centro de visitantes. 

Cgeuc 
PNSC   250.000 0,00 250.000 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000 

 Elaborar e implementar 
projeto paisagístico para a 
área. 

Empresa       2.000 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Implementar sistema de 
comunicação visual, abran-
gendo: sistema de sinaliza-
ção interna e externa. 

Empresa  
      15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Equipar o Centro de Visitan-
tes. PNSC      20.000 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar exposição de longa 
duração para o CV. 

Empresa      140.000 0,00 0,00 0,00 140.000 

 Elaborar calendário especí-
fico de atividades para o CV. PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Implementar rede elétrica e 
telefônica. Empresa      15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos. Empresa      1.500 0,00 0,00 0,00 1.500 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento na 
edificação desta AEI. 

Empresa      20.000 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar local para parada de 
transporte coletivo do Par-
que. 

Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Adquirir terreno fora dos 
limites da UC e implementar 
estacionamento, para apro-
ximadamente 100 veículos e 
5 ônibus. 

Cgeuc 
Gerex-MG      0,00 0,00 0,00 0,00 Não foi 

orçado 

 Implementar sistema de 
transporte coletivo, interli-
gando o estacionamento ao 
Centro de Visitantes. 

Empresa       0,00 0,00 0,00 0,00 Não foi 
orçado 

AEI Tri-
lha/Estrada 
dos Cândi-
dos 

Elaborar projeto e imple-
mentar a trilha/estrada dos 
Cândidos. 

PNSC e 
Empresa   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Elaborar projeto de recupe-
ração da Trilha, abrangendo 
a contenção e recuperação 
dos processos erosivos, o 
desvio das águas de enxur-
rada e a instalação de redu-
tores de velocidade de á-
gua. 

Empresa    15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Promover a atividade de 
observação de vida silvestre 
na trilha. 

Empresa   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Posto 
de Observa-
ção Serra 
Brava/Base 
Repetidora 
do Rádio 
Comunica-
ção 

Realizar reforma do posto. 

Empresa   14.000 0,00 14.000 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000 

 Instalar um sanitário no lo-
cal, com tratamento ade-
quado de efluentes. 

Empresa   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Equipar o posto com cadei-
ra, goniômetro, mapas da 
Unidade e kit básico para 
primeiro combate a incên-
dios (abafador, bomba-
costal, enxada, pá e rastelo) 
e kit de primeiros socorros. 

PNSC    5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Instalar cancela na entrada 
da estrada de acesso à AEI 
Cachoeira Casca d’Anta 
Parte Alta, restringindo o 
acesso. 

Empresa   1.500 0,00 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Retirar pára-raio com dispo-
sitivo radioativo existente no 
local e implementar pára-
raio adequado, com sistema 
de aterramento na edifica-
ção. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer procedimentos 
para manutenção da antena 
repetidora. 

Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar projeto para redi-
mensionar a base repetidora 
do sistema de comunicação, 
para que a mesma possa 
dar cobertura a toda a área 
do Parque. 

Empresa 15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Melhorar as condições da 
estrada de acesso a esta 
AEI. 

Empresa  3.000 0,00 0,00 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 

AEI Posto 
de Observa-
ção do Ben-
tinho 

Realizar reforma do posto. 

Empresa   14.000 0,00 14.000 0,00 0,00 0,00  14.000 

 Instalar um sanitário no lo-
cal, com tratamento ade-
quado de efluentes. 

Empresa   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Equipar o posto com cadei-
ra, goniômetro, mapas da 
Unidade e kit básico para 
primeiro combate a incên-
dios (abafador, bomba-
costal, enxada, pá e rastelo) 
e kit de primeiros socorros. 

PNSC    5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Instalar cancela na entrada 
da estrada de acesso ao 
mesmo, localizada na AEI 
Estrada Principal do Chapa-
dão da Canastra, restringin-
do o acesso. 

Empresa   1.500 0,00 1.500 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500 

 Retirar pára-raio com dispo-
sitivo radioativo existente no 
local e implementar pára-
raio adequado, com sistema 
de aterramento na edifica-
ção. 

Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Gara-
gem de 
Pedras 

Elaborar projeto e recuperar 
o patrimônio histórico-
cultural edificado. 

Iphan 10.000 0,00 0,00 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Remover o portão de ferro 
ali instalado. PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar projeto e imple-
mentar museu de sítio no 
local. 

Empresa   20.000 0,00 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Instalar pára-raio com sis-
tema de aterramento na 
edificação. 

Empresa   10.000 0,00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
4. Planejamento 

 

 558 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Elaborar projeto específico e 
implementar mirante com 
vista para o vale dos Cândi-
dos. 

Cgeuc   2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Instalar bancos próximo ao 
mirante. Empresa   2.000 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Instalar trilha para facilitar o 
acesso de portadores de 
necessidades especiais ao 
mirante. 

PNSC   1.000 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 

 Implementar sistema de 
sinalização interpretativa e 
educativa na área do miran-
te. 

Empresa   15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Instalar sanitário no local.    800 0,00 800 0,00 0,00 0,00 0,00 800 
 Estabelecer e demarcar 

área de estacionamento 
com capacidade para, apro-
ximadamente, dez veículos. 

Cgeuc 0,00 0,00 15.000 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

AEI Estrada 
Principal do 
Chapadão 
da Canastra 

Realizar o fechamento da 
Estrada Principal do Chapa-
dão da Canastra ao trânsito 
intermunicipal e interestadu-
al. 

PNSC 
Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 A chefia do Parque deverá 
credencial formalmente os 
veículos e moradores que 
transitarão pela Estrada 
Principal do Chapadão da 
Canastra.regularmente até o 
fechamento da mesma. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Viabilizar e implementar 
projeto de engenharia, vi-
sando a adequação e a 
manutenção das condições 
de trafegabilidade da Estra-
da Principal do Chapadão 
da Canastra. 

PNSC   50.000 0,00 50.000 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000 

 Manter e atualizar, quando 
necessário, sistema de sina-
lização para a Estrada Prin-
cipal do Chapadão da Ca-
nastra, seguindo o Manual 
de Sinalização do Parque. 

PNSC      15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Implementar sinalização 
temporária quando da reali-
zação de aceiro negro. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fiscalizar a velocidade na 
estrada. PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar, com maior fre-
qüência, a manutenção do 
trecho da Estrada próximo à 
Lagoa Seca. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Realizar o fechamento da 
entrada de acesso ao Par-
que, que é realizada através 
da área de mineração do 
caulim. 

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Estação 
Climatológi-
ca 

Fiscalizar a limpeza e manu-
tenção da área executada 
pela Cemig. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Solicitar oficialmente à Ce-
mig a série histórica dos 
dados já obtidos pela esta-
ção. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer os meios ne-
cessários para o recebimen-
to, via modem, e armaze-
namento adequado das 
informações climatológicas 
disponibilizadas pela esta-
ção. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Sítio 
Arqueológi-
co Letreiro 
de Pedras 

Promover em conjunto com 
o IEPHA o fechamento do 
sítio arqueológico Letreiros 
à visitação pública, até que 
estudos e medidas de pro-
teção do mesmo sejam ado-
tadas. 

Iepha 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar nas proximidades do 
acesso ao sítio uma placa 
informando sobre a proibi-
ção da visitação ao mesmo 
e os atos legais decorrentes 
da inobservância desta. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar os estudo arqueo-
lógicos do sítio, conforme 
previsto no item AGGI Pes-
quisa e Monitoramento. 

PNSC, insti-
tuições de 
pesquisa ou 
afins, Iphan 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Torre de 
Televisão 

Remover o equipamento 
para fora do Parque. 

Empresa 
proprietária 
da torre 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Considerar no estabeleci-
mento do instrumento perti-
nente as normas relaciona-
das. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Curral 
de Pedras 

Elaborar e implementar 
projeto para recuperar o 
patrimônio edificado. 

Iphan e 
Iepha    20.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Elaborar projeto e imple-
mentar museu de sítio no 
local. 

Empresa    20.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Implementar mirante natural 
na borda da chapada. Empresa    15.000 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Implementar sistema de 
sinalização interpretativa e 
educativa na área do miran-
te. 

Empresa    10.000 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Estabelecer trilha ou cami-
nho de acesso ao mirante. Empresa    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar periodicamente o 
corte da vegetação rasteira 
na área de visitação. 

PNSC    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar área de descanso 
com mesas e bancos no 
local. 

Empresa    10.00 10.000 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000 

 Estudar a viabilidade e im-
plementar sanitários no 
local. 

Empresa     800 800 0,00 0,00 0,00 0,00 800 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para apro-
ximadamente dez veículos. 

PNSC 
Cgeuc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Centro 
de Pesquisa 
Casa dos 
Cândidos 

Implementar um Centro de 
Apoio a Pesquisadores no 
local. PNSC   5.000 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Equipar a antiga queijaria 
com bancada, pia, freezer e 
estufa elétrica, atendendo 
as necessidades dos pes-
quisadores. 

PNSC   3.000 0,00 3.000 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000 

 Instalar sistema de sinaliza-
ção de orientação, indica-
ção de local e interpretativa 
enfocando o valor histórico 
da edificação e aspectos 
culturais da época. 

Empresa    2.000 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar sistema de 
sinalização informativa so-
bre as atividades de pesqui-
sa que estão sendo realiza-
das, tendo o Centro como 
base de apoio. 

Empresa    1.000 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 

 Construir residência funcio-
nal próxima ao Centro. 

Cgeuc e 
Empresa   35.000 0,00 35.000 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000 

 Implementar quiosque e 
sanitários para apoio aos 
visitantes que passarem 
pelo local no desenvolvi-
mento de suas atividades. 

Cgeuc e 
Empresa   1.000 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 

 Elaborar projeto e instalar 
ponte no ribeirão das Pos-
ses, visando possibilitar o 
acesso monitorado desta 
AEI à AEI Casca d’Anta 
Parte Baixa. 

PNSC 40.000 0,00 0,00 0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 

AEI Nascen-
te do Rio 
São Fran-
cisco 

Implementar os projetos 
arquitetônico, de engenharia 
e interpretação existentes 
para a trilha na área consa-
grada como nascente do rio 
São Francisco. 

PNSC 150.000 0,00 0,00 0,00 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 

 Capacitar funcionários, gui-
as e condutores de visitan-
tes para a interpretação da 
Trilha e informações sobre 
as normas de visitação. 

PNSC 2.000 0,00 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Retirar a imagem de São 
Francisco, e promover o 
desmonte do altar, quando 
oportuno. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer e demarcar 
área de estacionamento 
com capacidade para apro-
ximadamente 15 veículos. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar estudos para a 
definição da capacidade de 
suporte para esta AEI. 

PNSC 4.000 0,00 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

AEI Casca 
d’Anta Parte 
Alta 

Elaborar e implementar 
projeto de urbanização para 
esta AEI, contemplando: 
estacionamento, sanitários, 
trilhas, mirante, blinder1, 
edificação para aluguel de 
bicicletas, cascading (se 
viável), posto de fiscaliza-
ção e lanchonete. 

Empresa  500.000 0,00 0,00 500.000 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000 

 Implementar um mirante no 
local já utilizado para este 
fim, recuperar os acessos a 
este e conter os processos 
erosivos, promovendo a 
recuperação do local. 

Empresa   150.000 0,00 150.000 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar guarda-corpos, 
quando necessário, nas vias 
de acesso aos locais de 
banho, a partir da Trilha do 
Mirante. 

Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Estudar a viabilidade da 
instalação de um blinder 
para observação de vida 
silvestre, principalmente do 
pato mergulhão. 

 1.000 0,00 0,00 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 

 Instalar painel interpretativo 
próximo aos quiosques, o 
qual deverá trazer informa-
ções a respeito da fauna e 
flora, aspectos históricos 
como a passagem de Saint 
Hilaire e atividades permiti-
das no local, como banho, 
trilha, observação de aves e 
suas respectivas normas. 

Empresa    15.000 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar projeto específico 
para o desenvolvimento das 
seguintes atividades: lan-
chonete, aluguel de bicicle-
ta, posto de fiscalização.e 
local de apoio à atividade de 
cascading, caso esta venha 
a ser implementada. 

PNSC 
Cgeuc   40.000 0,00 40.000 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000 

 Implementar lanchonete. Empresa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Implementar o serviço de 
aluguel de bicicletas e equi-
pamentos de segurança 
utilizados no desenvolvi-
mento da atividade de ci-
clismo. 

Empresa 
terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar posto de controle da 
atividade de visitação. 

Empresa 
terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Definir os locais onde será 
permitido banho, viabilizan-
do os meios de acesso aos 
mesmos. 

PNSC e 
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Elaborar estudos de viabili-
dade técnica e conveniência 
da prática de cascading na 
cachoeira Casca d’Anta. 

Empresa    5.000 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

 Instalar lixeiras em pontos 
estratégicos desta AEI. Empresa  2.000 0,00 0,00 2.000 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000 

 Realizar estudos para a 
definição da capacidade de 
suporte para esta AEI. 

Empresa  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Aumentar a disponibilidade 
de água nos banheiros. PNSC  4.000 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 

 Proibir o acesso de visitan-
tes do outro lado do Rio, 
através de sinalização. 

PNSC  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEI Cacho-
eira dos 
Rolinhos 

Fechar a área à visitação 
pública. PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

 Instalar placa no acesso à 
cachoeira informando da 
proibição de visitação à 
área. 

PNSC  100 0,00 0,00 100 0,00 0,00 0,00 0,00 100 

 Elaborar projeto de conten-
ção e recuperação dos pro-
cessos erosivos, desvio das 
águas de enxurrada e insta-
lação de redutores de velo-
cidade da água pluvial nesta 
AEI e estrada de acesso, a 
partir da Estrada Principal 
do Chapadão da Canastra. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

   20.000 20.000 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000 

 Verificar a existência de 
sítios arqueológicos na área 
da cachoeira dos Rolinhos, 
quando da realização dos 
estudos arqueológicos pro-
postos na AGGI Pesquisa e 
Monitoramento. 

Iphan e 
instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Antena 
da Estação 
de Rádio 
FM 

Verificar quais os benefícios 
este equipamento traz para 
o Parque e a compatibilida-
de com os objetivos da UC, 
se julgado pertinente, forma-
lizar o processo de licenci-
amento corretivo. Caso seja 
verificado que não é de inte-
resse do Parque deverá ser 
formalizar um instrumento 
pertinente com os proprietá-
rios da rádio para estabele-
cer os parâmetros de sua 
permanência na área do 
Parque até que esta seja 
removida do Parque. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Solicitar ao proprietário da 
rádio, a realização da limpe-
za e manutenção da área 
onde está instalada a ante-
na. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover a contenção da 
erosão fluvial na estrada de 
acesso à antena. 

PNSC   6.000 0,00 6.000 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Faixa 
de Servidão 
da Linha de 
Transmis-
são do Cha-
padão da 
Canastra 

Realizar os procedimentos 
técnicos e administrativos 
necessários para que a Ce-
mig realize os estudos perti-
nentes a retirada da linha 
dos limites da UC, de acor-
do com a legislação vigente 
e impactos já detectados. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um cronograma 
junto à Cemig, para retirada 
desta linhas de transmissão.

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar estudos mais apro-
fundados a respeito do efei-
to das linhas de transmissão 
nas comunidades biológicas 
em conformidade com pro-
posta apresentada na AGGI 
Pesquisa e Monitoramento. 

Instituições  
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celebrar um Instrumento 
pertinente entre Cemig, 
Ibama e Ministério Público 
para regularizar a perma-
nência da linha de transmis-
são, até que esta seja re-
movida do Parque. 

PNSC  
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Faixa 
de Servidão 
da Linha de 
Transmis-
são do Cha-
padão da 
Babilônia 

Realizar os procedimentos 
técnicos e administrativos 
necessários para que a Ce-
mig realize os estudos perti-
nentes a retirada da linha 
dos limites da UC, de acor-
do com a legislação vigente 
e impactos já detectados.  

PNSC 
Cgeuc 
Gerex-MG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estabelecer um cronograma 
junto à Cemig, para retirada 
desta linha de transmissão. 

PNSC 
Gerex-MG 
Cgeuc 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Realizar estudos mais apro-
fundados a respeito do efeito 
das linhas de transmissão 
nas comunidades biológicas 
em conformidade com pro-
posta apresentada na AGGI 
Pesquisa e Monitoramento. 

Instituições 
de pesquisa 
ou afins 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Celebrar um Instrumento 
pertinente entre Cemig, Iba-
ma e Ministério Público para 
regularizar a permanência da 
linha de transmissão, até que 
esta seja removida do Par-
que. 

PNSC  
Gerex-MG 
 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano 

III 
Ano IV Ano 

V 
Total 

AEI Minera-
ção de Cau-
lim 

Solicitar ao DNPM o cance-
lamento da licença de pes-
quisa, haja vista a área de 
exploração estar localizada 
dentro dos limites do Parque.

PNSC 
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Proceder o fechamento da 
atividade de mineração den-
tro do Parque, observando os 
procedimentos legais perti-
nentes. 

PNSC 
Gerex-MG 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Proceder o fechamento da 
estrada que interliga o em-
preendimento à Estrada Prin-
cipal do Chapadão da Canas-
tra. 

PNSC 
PM 
Cgeuc 
Gerex-MG 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Recuperar a área minerada. Empresa 
Mineradora 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Custo não 

estimado 
Custo Total 4.197.050
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QUADRO 35 - Cronograma Físico-financeiro para as Áreas Estratégicas Externas – AEE. 

Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AEE São 
João Ba-
tista da 
Serra da 
Canastra  
 

Fomentar a realização de 
cursos de capacitação ligados 
aos serviços turísticos, como 
hospedagem, alimentação e 
guiagem. 

PNSC, Se-
cretaria de 
Turismo, 
Sebrae e 
SESC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fomentar a diversificação dos 
serviços turísticos oferecidos 
pelo Distrito como implemen-
tação de camping, pousadas, 
restaurantes, dentre outros. 

PNSC, Se-
cretaria de 
Turismo, 
Sebrae e 
SESC 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Estudar viabilidade técnica e 
financeira visando a imple-
mentação de usina de trata-
mento de lixo. 

PNSC 
Prefeitura 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Fomentar a elaboração e 
implantação de um programa 
para a utilização turística da 
cachoeira do Jota ou Guritis, 
em conformidade com as 
diretrizes do ecoturismo, caso 
a mesma não esteja dentro 
da área do PNSC. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AEE Pos-
to de In-
formação 
Piumhi 

Implementar em parceria com 
a prefeitura, ou outra institui-
ção pública, PI na sede do 
município de Piumhi, visando 
a divulgação das atividades 
realizadas no Parque e entor-
no. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Piumhí 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Piumhi 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuaram no 
PI 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

AEI Mata 
dos Hen-
riques 

Divulgar junto ao proprietá-
rio/posseiro as políticas e 
estratégias para a implemen-
tação de RPPN, incentivando 
a transformação dessa for-
mação florestal. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Demonstrar ao proprietá-
rio/posseiro a importância da 
formação florestal existente 
no contexto de proteção e 
manejo do PNSC. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AEE Pos-
to de In-
formação 
Vargem 
Bonita 

Implementar em parceria com 
a prefeitura, ou outra institui-
ção pública, PI na sede do 
município de Vargem Bonita, 
visando a divulgação das 
atividades realizadas no Par-
que e entorno. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Vargem 
Bonita 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Vargem 
Bonita 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuarão no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

AEE Pos-
to de In-
formação 
São Ro-
que de 
Minas 

Elaborar e implementar proje-
to específico de arquitetura 
para reforma da atual sede 
administrativa para transfor-
má-la em um posto de infor-
mação 

PNSC e 
Prefeitura 
de São Ro-
que 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuarão no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Instalar sinalização interna e 
externa. PNSC  200 0,00 0,00 200 0,00 0,00 0,00 0,00 200 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Adaptar o atual espaço de 
garagem para atender as 
necessidades do Parque no 
tocante a oficinas para pe-
quenos reparos e garagem de 
veículos e equipamentos fun-
cionais. 

PNSC 5.000 0,00 0,00 0,00 5.000 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000 

AEE Pos-
to de In-
formação 
São João 
Batista do 
Glória 
 

Implementar em parceria com 
a prefeitura PI na sede do 
município de São João Batis-
ta do Glória, visando a divul-
gação das atividades realiza-
das no Parque e entorno. 

PNSC e 
Prefeitura 
de São João 
Batista do 
Glória 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de São João 
Batista do 
Glória 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuarão no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

AEE Sub-
sede São 
João Ba-
tista do 
Glória 

Alugar no município de São 
João Batista do Glória uma 
edificação para abrigar a sub-
sede do Parque e a base de 
brigada de incêndios. 

PNSC 600 600 600 600 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 12.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

 Adquirir os equipamentos 
relacionados. PNSC 16.000 0,00 0,00 0,00 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 80.000 

 Definir local para ser utilizado 
como heliponto, seguindo os 
padrões estabelecidos pelo 
Ministério da Aeronáutica 

PNSC e 
Ministério da 
Aeronáutica 

0,00 1.000 0,00 0,00 1.000 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000 

 Equipar a sub-base. PNSC 0,00 60.000 0,00 0,00 60.000 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000 
 Equipar a base da brigada. PNSC 0,00 8.000 0,00 0,00 8.000 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000 
AEE Pos-
to de In-
formação 
Sacra-
mento 

Implementar em parceria com 
a prefeitura PI na sede do 
município de Sacramento, 
visando a divulgação das 
atividades realizadas no Par-
que e entorno. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Sacra-
mento 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 5.000 5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Sacra-
mento 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuaram no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

AEE Pica-
reta 

Incentivar o proprietá-
rio/posseiro a adotar medidas 
voltadas ao desenvolvimento 
da atividade turística de forma 
sustentável. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AEE Ca-
pão Forro 

Incentivar o proprietá-
rio/posseiro a adotar medidas 
voltadas ao desenvolvimento 
da atividade turística de forma 
sustentável. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEE Mata 
das Pero-
bas 

Divulgar junto aos proprietá-
rios as políticas e estratégias 
para a implementação de 
RPPN, incentivando a trans-
formação dessa formação 
florestal em RPPN. 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Demonstrar ao proprietá-
rio/posseiro a importância da 
formação florestal existente 
no contexto de proteção e 
manejo do PNSC 

PNSC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AEE A-
cesso a 
AEI Porta-
ria São 
Roque de 
Minas 

Elaborar e implementar proje-
to para a melhoria das condi-
ções de acesso a AEI Portaria 
São Roque de Minas. 

PNSC, Pre-
feitura de 
São Roque 
de Minas e 
Empresa 

15.000 0,00 0,00 0,00 15.000 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000 

 Elaborar e implementar sis-
tema de sinalização na estra-
da de acesso. 

PNSC, Pre-
feitura de 
São Roque 
de Minas e 
Empresa 

0,00 4.000 0,00 0,00 4.000 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000 
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Recursos Necessários Estimados 
Primeiro ano/trimestre 

Área de 
Atuação 

Atividade/Sub-atividade Instituições 
Envolvidas 

I II III IV Total 
Ano II Ano III Ano IV Ano V Total 

AEE Pos-
to de In-
forma-
ções Del-
finípolis 

Implementar em parceria com 
a prefeitura PI na sede do 
município de Delfinópolis, 
visando a divulgação das 
atividades realizadas no Par-
que e entorno. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Delfinó-
polis 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 
5.000 

 
5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Delfinó-
polis 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuarão no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

AEE Pos-
to de In-
forma-
ções Ca-
pitólio 

Implementar em parceria com 
a prefeitura PI na sede do 
município de Capitólio, visan-
do a divulgação das ativida-
des realizadas no Parque e 
entorno. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Capitólio 

0,00 5.000 5.000 5.000 15.000 
5.000 

 
5.000 5.000 5.000 35.000 

 Articular junto a Prefeitura a 
disponibilização de pessoal e 
local para instalação do PI. 

PNSC e 
Prefeitura 
de Capitólio 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Promover o treinamento dos 
funcionários que atuarão no 
PI. 

PNSC 0,00 500 0,00 0,00 500 0,00 0,00 0,00 0,00 500 

Custo Total 433.200 
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O resumo estimativo orçamento do Plano de Manejo, por área de atuação, é 
apresentado no Quadro 36. 

QUADRO 36- Resumo Estimativo do Orçamento do Plano de Manejo, por Área de Atuação. 

ÁREA DE ATUAÇÃO CUSTOS ESTIMADO 
(R$) 

Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) 3.046.000,00 

Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 246.950,00 

Áreas Estratégicas Internas (AEI) 4.197.050,00 

Áreas Estratégicas Externas (AEE) 433.200,00 

CUSTO TOTAL 7.923.200,00 
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ANEXO 1 - Localização Geográfica dos Pontos de Observação da Avaliação 
Ecológica Rápida (AER) , Através de suas Coordenadas Geográficas (UTM).  
 
sitio ponto fa-

se 
código latitude 

(UTM) 
longitude 

(UTM) 
alti-
tude 
(m) 

nome do ponto 

01 01 1 Pcs01p01 7771606 337926 789 Ribeirão da Mata 
01 02 1 Pcs01p02 7770928 342381 862 Mata dos Henriques 
01 03 1 Pcs01p03 7770780 340500 810 Rio Morto 
01 04 1 Pcs01p04 7765456 353631 901 RPPN Cachoeira do Cerradão 
02 05 1 Pcs02p05 7759812 351841 1305 Centro de Visitantes – Jaguarê 
02 06 1 Pcs02p06 7760947 348947 1357 Nascente do Rio São Francisco 
02 07 1 Pcs02p07 7768977 336821 1181 Cachoeira do Rib. da Mata (loc. Rolinhos) 
02 08 1 Pcs02p08 7766344 332643 1191 Retiro de Pedra 
02 08A 2 Pcs02p08a 7766050 332660 1205 Campos limpos do Retiro de Pedra 
02 09 1 Pcs02p09 7754927 341065 1184 Cachoeira Casca D'Anta – Alto 
02 10 1 Pcs02p10 7761953 330198 1382 Garagem de Pedra 
02 71 2  Pcs02p71 7761184 333934 1320 Córrego do Passageiro 
02 72 2  Pcs02p72 7764452 336000 1335 Mata do ribeirão dos Rolinhos 
03 11 1 Pcs03p11 7760699 328343 995 Fazenda dos Cândidos 
03 12 1 Pcs03p12 7753647 341022 860 Cachoeira Casca D'Anta – Baixo 
03 13 1 Pcs03p13 7751960 339494 915 Mineração Diamante – Mineração do Sul 
03 14 1 Pcs03p14 7761092 326844 989 Fazenda do Brás 
03 15 1 Pcs03p15 7757062 332369 1011 Bico do Parque 
03 15A 1 Pcs03p15a 7757238 332210 1013 Bico do Parque – Cerrado 
04 16 1 Pcs04p16 7751261 334006 1359 Alto da Babilônia - Campo Rupestre 
04 17 1 Pcs04p17 7747000 337969 1402 Mata Guarda Mor 
05 18 1 Pcs05p18 7738954 342365 1047 Ribeirão Grande / Vaca Morta 
05 18A 1 Pcs05p18a 7738466 341981 ------ Ribeirão Grande / Afl. Mg. Direita 
05 19 1 Pcs05p19 7735571 346875 1027 Ribeirão Grande / lagoa marginal mg. esq. 
05 19A 1 Pcs05p19a 7735296 347265 1055 Ribeirão Grande / a montante do afl. mg. esq. 
05 20 1 Pcs05p20 7727467 354861 1030 Córrego Fumal / Canteiros 
05 21 1 Pcs05p21 7733663 347918 1030 Maciço do Quilombo 
05 21A 1 Pcs05p21a 7733823 347662 1030 Maciço do Quilombo - Campo Rupestre 
05 22 1 Pcs05p22 7733699 347197 905 Córrego do Quilombo 
05 22A 1 Pcs05p22a 7734203 346337 916 Córrego do Quilombo – Cachoeira 
06 23 1 Pcs06p23 7727915 352571 1314 Mineração de Pedra 
06 23A 2  Pcs06p23a 7728435 352845 1270 Campo Rupestre - Pousada Canteiros 
06 24 1 Pcs06p24 7726115 353426 1128 Córrego Fumalzinho 
06 28 1 Pcs06p28 7736699 342152 1079 Subida da Babilônia / Serra de Santa Maria 
06 28A 1 Pcs06p28a 7736073 342442 978 Subida da Babilônia / Serra de Santa Maria 
06 68 2   Pcs06p68 7731640 336649 1193 Campo Rupestre do Morro do Facão 
07 25 1 Pcs07p25 7721316 354840 720 Afl. do Cór. Fumal - Pousada das Orquídeas 
07 25A 1 Pcs07p25a 7721466 356391 850 Afl. do Cór. Fumal - extração de Quartizito 
07 26 1 Pcs07p26 7716773 368227 846 Rib. da Quadrinha - próximo a rep. de Furnas 
07 27 1 Pcs06p27 7719383 367044 1175 Serra de Furnas / Córrego da Quadra 
07 27A 2  Pcs06p27a 7722418 365669 1116 Afluente do rio Capivara 1 (margem esquerda) 
07 27B 2  Pcs06p27b 7720072 365278 1064 Afluente do rio Capivara 1 (margem direita) 
08 29 1 Pcs06p29 7748159 321786 1011 Córrego Bateias 
08 29A 2  Pcs08p29a 7742002 323248 726 Córrego Bateias a jusante da Serra 
08 30 1 Pcs08p30 7748973 317837 1090 Brejo de Altitude – Gurita 
08 30A 2  Pcs08p30a 7748576 317741 1143 Cerrado próximo a brejo de altitude 
08 30B 2  Pcs08p30b 7748286 317511 1145 Cerrado do ribeirão Claro - "brejo de altitude" 
08 31 1 Pcs08p31 7745947 320614 976 Cerrado Rupestre 
08 32 1 Pcs08p32 7759872 297690 688 Ribeirão Bom Jesus 
08 33 1 Pcs08p33 7756331 304604 797 Cerrado Rupestre no Rio Santo Antônio do Sul 
08 33A 2 Pcs08p33a 7755545 304539 790 Cerrado Rupestre da Gurita 
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sitio ponto fa-
se 

código latitude 
(UTM) 

longitude 
(UTM) 

alti-
tude 
(m) 

nome do ponto 

08 34 1 Pcs08p34 7756892 304515 742 Rio Santo Antônio (do Sul) - Mata 1 
08 34A 2 Pcs08p34a 7756860 304515 695 Campo Cerrado do Rio Santo Antônio do Sul  
08 35 1 Pcs08p35 7758916 305331 742 Rio Santo Antônio (do Sul) - Mata 2 
08 36 1 Pcs08p36 7759908 309963 757 Médio Rio Santo Antônio (do Sul) 
08 37 1 Pcs08p37 7753457 322850 828 Alto Rio Babilônia 
08 66 2  Pcs08p66 7765363 283544 1099 Cerrado Rupestre - Sete Voltas 
08 67 2  Pcs08p67 7747424 317378 1076 Campo Rupestre - Cidade de Pedra  
09 38 1 Pcs09p38 7767042 305679 1192 Muralha de Pedra - Aceiro da Zagaia 
09 39 1 Pcs09p39 7764298 311639 1295 Cerrado da Zagainha - Aceiro da Zagaia 
09 40 1 Pcs09p40 7763182 315347 1279 Fim do Aceiro da Zagaia 
09 41 1 Pcs09p41 7766090 308076 1304 Campo Rupestre Sete Voltas – Aceiro da Zagaia
09 64 2  Pcs09p64 7762294 318044 ------ Rib. das Posses a jusante do rib. dos Coelhos 
09 65 2  Pcs09p65 7763889 318279 ------ Rib. dos Coelhos 
09 69 2  Pcs09p69 7769230 300645 1295 Fazenda Zagaia 
09 70 2  Pcs09p70 7768178 303365 1255 Serra das Sete Voltas 
10 42 1 Pcs10p42 7771576 324718 1221 Córrego Água Santa 
10 43 1 Pcs10p43 7772578 322897 1204 Córrego do Bárbaro 
10 43A 2  Pcs10p43a 7774320 322870 1122 Córrego do Bárbaro 
10 44 1 Pcs10p44 7773950 320174 1253 Mineração de Caulim 
10 45 1 Pcs10p45 7772453 318963 1350 Campo Queimado 
10 46 1 Pcs10p46 7771434 325517 ------ Cachoeira do Jota / Rio Araguari 
10 57 2 Pcs10p57 7769402 323677 1352 Lagoa "Seca" 
10 62 2  Pcs10p62 7774928 316687 1050 Córrego Boa Vista 
11 47 2 Pcs11p47 7759943 353118 916 Cachoeira do Capão Forro - rio do Peixe 
11 48 2 Pcs11p48 7760046 355566 830 Rio do Peixe - montante de São Roque de 

Minas 
11 48A 2 Pcs11p48a 7760958 357107 770 Rio do Peixe - Hotel em São Roque de Minas 
11 48B 2 Pcs11p48b 7761183 357752 ------ Rio do Peixe – jusante de São Roque de Minas 
11 49 2 Pcs11p49 7759353 352970 1187 Rolador 
11 50 2 Pcs11p50 7752530 354993 769 Rio São Francisco – montante de Vargem 

Bonita  
11 51 2 Pcs11p51 7751080 357522 751 Rio São Francisco - jusante de Vargem Bonita  
11 52 2 Pcs11p52 7719050 371834 807 Mata Ciliar – rio Turvo 
11 52A 2 Pcs11p52a 7715974 372601 846 Campo Rupestre – Furnas 
11 53 2 Pcs11p53 7723039 370257 947 Mata Ciliar – Confusão 
11 54 2 Pcs11p54 7737101 361221 918 Mata da Peroba - Fazenda Peroba 
11 54A 2 Pcs11p54a 7737013 361377 920 Campo próximo a Mata da Peroba 
11 55 2 Pcs11p55 7736883 369347 797 Brejo do rio Piumhi 
11 55A 2 Pcs11p55a 7736883 369347 ------ Lagoa temporária circundada por pasto 
11 56 2 Pcs11p56 7737545 365530 858 Bambuzal – rio Piumhi montante da Cachoeira 
11 63 2  Pcs11p63 7746470 352049 827 Ribeirão das Capivaras 2 
12 58 2 Pcs11p58 7771156 307035 1357 Cerrado da Portaria 3 
12 59 2 Pcs11p59 7773595 299741 1243 Córrego da Joana - Mata da Portaria 3 
12 60 2 Pcs11p60 7773850 283994 1233 Córrego do "Ridículo"- Pinheiral 
12 61 2 Pcs11p61 7775116 282486 1270 Lagoa do Pinheiral 
12 61A 2 Pcs11p61a 7775050 282500 1270 Subosque do Pinus - Lagoa do Pinheiral 

 
Legenda: RPPN - Reserva Particular do Patrimônio Natural;  afl. - afluente; cór. - córrego; loc. – localmente; 
mg. - margem; rep. - represa; rib. - ribeirão 
 
Os sítios receberam as seguintes denominações: 

 

sítio 01 – Entorno Nordeste 
sítio 02 – Setor Leste do Chapadão da Canastra 
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sítio 03 – Vão dos Cândidos 
sítio 04 – Nordeste da Chapada da Babilônia 
sítio 05 – Vão da Babilônia 
sítio 06 – Alto da Chapada da Babilônia (SW) 
sítio 07 – Entorno / Encosta SW da Chapada da Babliônia 
sítio 08 – Gurita 
sítio 09 – Serra das Sete Voltas e Vale do Córrego dos Coelhos 
sítio 10 – Centro-Norte do Chapadão da Canastra e entorno 
sítio 11 – Entorno Leste 
sítio 12 – Setor Oeste do Chapadão da Canastra  
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Anexo 2 - Pontos de Análise Efetuados no PNSC e Entorno Imediato – 
Geomosfologia e Solos. 
 

PONTO 
COORDENADAS 

UTM 
OBSERVAÇÕES 

1 352785 E 
7759238 N 

Estrada entre São Roque de Minas e o PNSC. Ponto 
localizado antes da Portaria 1. Afloramento de xisto e 
quartzito – contato. 

2 348920 E 
7760922 N 

Nascente do rio São Francisco. Visitação desordenada. 
Pisoteamento. 

3 345745 E 
7763683 N 

Topo da Chapada. Local com muros de pedra de junta 
seca. Ótimo potencial para área de laser. 

4 334305 E 
7761154 N Córrego Passageiro. Solo Húmico. 

5 330222 E 
7761990 N 

Garagem de Pedra. Vista panorâmica dos vales dos 
Cândidos – rio das Posses. Agricultura tradicional, gerando 
muitas ravinas. 

6 330146 E 
7762825 N 

Estrada próxima a Garagem de Pedra. Solos vermelhos do 
tipo Latossolo. Superfície Aplainada. 

7 324172 E 
7765083 N 

Vista da confluência do rio das Posses com o córrego do 
Coelho. Área muita conservada sob o ponto de vista 
ambiental. 

8 315629 E 
7771868 N 

Topo do Chapadão da Canastra. Afloramento de xisto 
alterado. Ocorre laterização (horizonte superficial). 

9 305530 E 
7767153 N 

Linha de cumeada – margem direita do córrego do Coelho. 
Solos litólicos. Muitas ravinas na borda da estrada. Muros 
de Pedra. 

10 305595 E 
7767572 N 

Mirante do córrego do Coelho. Muitas ravinas, indicando 
fluxo pluvial concentrado. Predominam os quartzitos. 

11 309157 E 
7767825 N 

Leito fluvial do córrego do Coelho. Carga de fundo 
constituída por seixos e calhaus. Vazão aproximada de 
1m3/s. 

12 320163 E 
7773944 N 

Mineração de Caulim. Impacto visual. Caixa separadora de 
óleo e graxa sem finalização. Falta sistema de drenagem 
superficial. 

13 335390 E 
7760555 N 

Chapadão da Canastra - Fazenda Passageiro. Solo litólico 
(fase cascalhenta) sobre quartzito sericítico. 

14 343786 E 
7762125 N 

Chapadão da Canastra. Solo laterítico sendo 
desmantelado. 

15 342930 E 
7752055 N 

Rio São Francisco a jusante da cachoeira Casca D´anta. 
Garimpo de diamante paralisado. Área com passivo 
ambiental. 

16 336276 E 
7747623 N 

Chapadão da Babilônia. Muitos terracets devido à pecuária 
extensiva. Ocorrência de deslizamentos. 

17 335856 E 
7744960 N 

Alta e média vertente do vale do Ribeirão Grande. Mata 
ciliar. Agricultura tradicional no fundo do vale. Latossolos. 

18 335224 E 
7744147 N 

Fundo do vale do ribeirão Grande. Desmatamento da mata 
ciliar. Degradação da calha fluvial – erosão e 
assoreamento. 

19 343001 E 
7736652 N 

Sub-bacia do córrego Facão. Vale com morros e colinas 
alongadas. Ravinamento. Deslizamento localizado. 

20 339332 E 
7736194 N 

Vale do córrego Facão. Desmatamento da mata ciliar. 
Intensa erosão dos barrancos e assoreamento. 

21 321145 E 
7747181N Calha do ribeirão Bateias. Intenso assoreamento. 

22 304656 E 
7756599 N 

Vão da Gurita. Tálus assentado sobre quartzito. 
Deslizamento localizado (controle estrutural). Mata ciliar 
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PONTO 
COORDENADAS 

UTM 
OBSERVAÇÕES 

preservada. 

23 315809 E 
7753170 N 

Cachoeira do Ouro. Atividade turística recém implantada. 
Problemas com disposição de lixo e sanitários. 
Desmatamento. 

24 325925 E 
7747961 N 

Vão da Babilônia. Agricultura extensiva. Terracets e ravinas 
acentuadas. Erosão laminar também ocorre. 

25 323689 E 
7747633 N 

Ribeirão das Bateias. Desmatamento da mata ciliar. Calha 
fluvial com intensos processos de erosão acelerada e 
assoreamento. Solos turfosos. Escoamento pluvial em 
piping. 

26 358600 E 
7720481 N 

Pedreira de quartzito. Problemas com disposição de 
rejeitos e retalhos. Grande passivo ambiental. Muitas 
jazidas irregulares. 

27 365574 E 
7719362 N 

Pedreira de quartzito. Rejeitos e retalhos lançados em 
ponta de aterro. Impacto visual e assoreamento de 
drenagem. 

28 362936 E 
7722653 N 

Área de empréstimo de material laterítico visando o 
capeamento de pilhas de rejeito de quartzito. 

29 353075 E 
7759155 N 

Contato geológico Bambuí-Canastra. Relevo colinoso com 
ravinas profundas. No topo destaca-se culturas de café. 

30 320163 E 
7773944 N 

Proximidades da mineração de caulim. Vertentes mais 
alongadas e mais elevadas. Manchas de mata estacional. 

31 321006 E 
7775480 N 

Voçoroca na beira da estrada. A cicatriz parece concordar 
com fratura N50W/78ºNE. Pouca ocupação. Pecuária 
extensiva. 

32 317440 E 
7777437 N 

Xisto com intercalações de quartzito. Horizonte superficial 
concrecionado. Litólicos e câmbicos. Grupo Canastra. 

33 312651 E 
7780588 N 

Topo de morro alongado com ocorrência de Latossolo, 
onde se instala um cerrado ralo – campo cerrado. Mata de 
Candeia localmente. 

34 315389 E 
7779069 N Drenagem perene sobre quartzitos. Medição de vazão. 

35 319580 E 
7776256 N 

Drenagem encaixada sobre quartzitos, com presença de 
mata ciliar. 

36 321750 E 
7775900 N 

Voçoroca associada à falta de sistema de drenagem na 
estrada. 

37 326126 E 
7777707 N 

Rio Carandaí, afluente do Paranaíba. Micaxistos 
subhorizontais. Muitas fraturas N35W/subvertical. 

38 332352 E 
7775831 N 

Bacia do Rio São Francisco. Ocorrem xistos-filitos com 
muito quartzo estirado. Voçoroca na beira da estrada. 

39 333647 E 
7775407 N Voçoroca. Litologia xistosa. 

40 346874 E 
7772672 N 

Colinas rebaixadas. Solos muito argilosos originados de 
pelitos do Grupo Bambuí. 

41 351441 E 
7771213 N 

Predomínio das colinas. Aumento das culturas de café. 
Erosão e cicatrizes de movimentos de massa. Manejo 
inadequado. 

42 367106 E 
7752380 N 

Gruta do Ouro. Rochas calcárias com ocorrência de 
drenagem cárstica. Uso turístico sem plano de manejo da 
gruta. 

43 339517 E 
7751845 N Mineração de diamantes. Coleta de água para análise. 

44 368060 E 
7733242 N Cultura de café. 

45 377305 E 
7732264 N Córrego do café. Coleta de água. 

46 7772084 E Voçoroca parcialmente estabilizada. Acompanha a 
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PONTO 
COORDENADAS 

UTM 
OBSERVAÇÕES 

323416 N xistosidade da rocha xistosa. 
47 311609 E 

7775760 N Sítio arqueológico Samambaia. Pinturas rupestres. 

48 307504 E 
7771130 N Topo da chapada com cerrado ralo. 

49 294305 E 
7774560 N Portaria 3. Área com pinus e milho. Agroindústria. 

50 282278 E 
7775232 N 

Lagoa dos Pinus. Substrato formado por couraça 
laterítica. Parece um lençol suspenso. 

51 283252 E 
7765122 N 

Panorama da represa de Peixotos. Grupo Araxá muito 
arrasado topograficamente. 

52 285545 E 
7761292 N 

Contato Araxá-Canastra. Superfície suavemente 
ondulada. Pasto plantado. 

53 303796 E 
7755935 N 

Rio Santo Antônio. Represa de Peixotos. Áreas de laser e 
recreação. 

54 303228 E 
7761251 N 

Serra do Cemitério. Área de pastagem. Presença de 
latossolo. 

55 7760085 E 
310754 N Córrego da Água Quente. Local de visitação e recreação. 

56 7760465 E 
305371 N Rio Zagainha. Medição de Vazão. 

57 324752 E 
7737031 N 

Córrego Bateias. Começam as culturas de cana-de-
açucar sobre latossolos. 

58 325991 E 
7734298 N 

Micaxisto do Grupo Araxá. Área com cana-de açúcar 
sobre solos câmbicos. 

59 353226 E 
7727074 N Serra em direção aos Canteiros. 

60 353641 E 
7728312 N 

Vista do vale do Fungal. Latossolos com culturas 
diversificadas. 

61 350599 E 
7732681 N 

Vale do córrego dos Canteiros. Vastas áreas com 
pastagem. Mata ciliar bem preservada. Latossolos. 

62 350189 E 
7734238 N Calha do córrego dos Canteiros.Medição de vazão. 

63 346306 E 
7734164 N Cachoeira do rio Grande. 

64 354649 E 
7728966 N Pousada Canteiros. Atividade turística. 

65 344482 E 
7728086 N Erosão ocasionada por decapeamento. 

66 344737 E 
7728929 Sítio arqueológico Letreiro. Pinturas rupestres. 
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Anexo 3- Quadro Explicativo dos Pontos de Visita em Campo – Hidrologia 
 

Identificação dos Pontos 
de visita (PV) 

UTMN UTME Descrição 

Ponto 01 7.759.271 352.797 Acesso entre o PNSC e São Roque 

Ponto 02 7.760.960 348.937 Retiro da Nascente do rio S. Franc. 

Ponto 03 7.761.154 334.305 Córrego do Passageiro 

Ponto 04 7.762.864 330.166 Inerflúvio entre rios S.F e Sto. Antônio  

Ponto 05 7.765.083 324.172 Mirante,  borda da Chapada 

Ponto 06 7.771.905 315.607 Afloramento de xistos alterados 

Ponto 07 7.767.604 305.610 Vale do córrego dos Coelhos, vertente 
elevada margem direita 

Ponto 08 7.773.944 320.163 Mineração de caulim - Bonargila 

Ponto 09 7.762.123 343.786 Estrada interna do Parque, 2o 
compartimento das Chapadas 

Ponto 10 7.744.960 335.856 Estrada para Ribeirão Grande, Val da 
Babilônia 

Ponto 11 7.744.146 335.224 Val da Babilônia, Tênue divisor de 
águas; processos erosivos 

Ponto 12 7.747.998 324.749 Margem direita elevada,  

córrego das Bateias 

Ponto 13 7.746.816 324.973 Faz. Bateinha; trecho de desvio do 
córrego das Bateias 

Ponto 14 7.743.045 321.066 Quartzitos dobrados - Olhos D’água 

Ponto 15 7.719.397 365.590 Lavra em Pedreira de quartzito 

Ponto 16 7.756.599 304.656 Estrutura geológica -  val da Gurita 

Ponto 17 7.749.024 326.990 Estruturas val da Gurita 

Ponto 18 7.769.056 309.101 Estrutura pedológica – termiteiras 

Ponto 19 7.759.193 353.085 Portaria 1 – Afloramento de rochas 
quartzíticas em contato com filitos 

Ponto 20 7.775.480 321.006 Voçorocas, matagaleria, colinas 

Ponto 21 7.777.437 317.440 Entorno, compartimento geomorfológico 

Ponto 22 7.780.619 312.667 Solos concrecionários 

Ponto 23 7.779.069 315.380 Medição de vazão – entorno, córrego 
Boa Vista 

Ponto 24 7.776.256 319.580 Medição de vazão – entorno, córrego do 
Canudeiro 

Ponto 25 7.775.944 321.762 Voçoroca trecho lateral a estrada 

Ponto 26 7.777.765 326.118 Medida de vazão cabeceira rio Araguari 

Ponto 27 7.775.862 332.370 Voçoroca lateral a estrada 

Ponto 28 7.775.407 333.648 Grande voçoroca – bacia S.Franc. 

Ponto 29 7.772.672 346.874 Medição de vazão, córrego da Buraca 

Ponto 30 7.752.084 342.934 Medição de vazão, rio S. Francisco 

Ponto 31 7.772.084 323.416 Grande voçoroca, cabeceira do Araguari 
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Identificação dos Pontos 
de visita (PV) 

UTMN UTME Descrição 

Ponto 32 7.777.570 311.610 Pinturas Rupestres – córr. Samambaia 

Ponto 33 7.771.130 307.503 Descrição de solos – Portaria 3 

Ponto 34 7.774.563 294.305 Entorno – Cultura de milho e pinus 

Ponto 35 7.775.232 282.278 Lagoa sobre concreções ferruginosas 

Ponto 36 7.765.122 283.252 Entorno – compartimentos arrasados 

Ponto 37 7.761.289 285.542 Entorno – cristas alinhadas 

Ponto 38 7.761.251 303.228 Vale do rio S. Antônio  

Ponto 39 7.760.465 305.371 Medição de vazão – córr. Zagaia 

Ponto 40 7.737.050 324.756 Cultivo de canavial – vale do Bateias 

Ponto 41 7.727.104 353.238 Córrego Fumalzinho  

Ponto 42 7.728.312 353.641 Córrego Fumal – cultivo de milho; pasto 

Ponto 43 7.732.680 350.600 Cabeceira do córrego Fundo 

Ponto 44 7.734.196 346.320 Cachoeira do Quilombo 

Ponto 45 7.728.966 354.249 Vale do córrego Canteiros 

Ponto 46 7.728.086 344.482 Estrada para Letreiro, sítio arqueológico 

 
Fonte: Serviços de campo, equipe de solos / hidrologia - hidrogeologia 
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Anexo 4 – Dados Quantitativos a Respeito das Áreas e Densidades de Drenagem 
das Bacias Hidrográficas do PNSC 
 

 Bacia do Rio Santo  Antônio "Norte"

Extensão das Densidade de
 Drenagens (Km) Drenagem km/km2

Sub- bacia  Córr. dos  Rolinhos 33.8 34.5 1.020 
 - Micro- bacia AR 2.6 5.1 1.960 
 - Micro- bacia BR 2.4 5.0 2.084 
Sub- bacia  Córr.  Mata  Cavalo 13.5 18.0 1.337 
 - Micro- bacia AC 2.9 6.5 2.236 
Sub- bacia  Córr. do  Quilombo 14.4 26.0 1.801 
Sub- bacia  Córr.  da  Cachoeira 8.9 25.0 2.798 
Sub- bacia  Córr.  da  Fazenda 17.6 23.0 1.310 
Sub- bacia  Córr. do  Monjolo 15.0 18.0 1.203 
Sub- bacia  Córr. do  Peixe 13.8 18.0 1.302 
Sub- bacia  Córr.  da  Mata 49.1 56.5 1.151 
Sub- bacia  Córr. do  Campo  Alegre 3.0 7.0 2.325 
Sub- bacia AN 3.7 8.0 2.136 
Sub- bacia BN 11.3 18.0 1.588 
Sub- bacia  Córr. do Miguel 6.0 12.0 1.990 
Sub- bacia  Córr. do  Campo Alto 5.0 9.0 1.816 
Sub- bacia  Córr. do Lava -  Pés 5.8 10.5 1.824 
Total 208.8 300.1 1.437 

 Área Km2

  DENOMINAÇÃO 

 
 

Bacia do Rio Santo Antônio "Sul"

Extensão das Densidade de
 Drenagens (Km) Drenagem km/km2

Sub-Bacia da Ribeirão da Babilônia 106.1 178.5 1.682
 - Micro-bacia Córr. Bela Vista 5.8 14.0 2.414
 - Micro-bacia Córr. Claro 9.7 22.0 2.261
 - Micro-bacia Córr. Do Ouro 11.4 26.3 2.298
Sub-bacia Ribeirão das Posses 181.0 210.0 1.160
 - Micro-bacia Ribeirão da Serra 42.1 56.0 1.330
 - Micro-bacia Córr. do Passageiro 9.4 15.0 1.589
 - Micro-bacia Córr. do Nogueira 33.8 55.0 1.628
 - Micro-bacia Córr. dos Pombos 20.1 29.0 1.446
 - Micro-bacia Córr. da Grota 6.5 7.0 1.082
Sub-bacia Córr. da Matinha 40.8 80.0 1.960
 - Micro-bacia Córr. do Veadinho 5.0 9.0 1.794
 - Micro-bacia Riacho da Água Clara 11.3 16.0 1.418
Sub-bacia Córr. dos Coelhos 73.1 101.0 1.383
 - Micro-bacia Ribeirão dos Currais 10.2 15.0 1.475
Subbacia Córr. da Água Quente 10.6 21.0 1.979
Subbacia Córr. da Zagainha 17.7 32.0 1.804
Subbacia Córr. da Zagaia 13.3 26.0 1.952
 - Micro-bacia AS 4.9 8.3 1.692
 - Micro-bacia Córr. do Bananal 4.8 9.0 1.875
 - Micro-bacia Córr. do Melado 9.8 14.0 1.435
Total 627.5 944.1 1.505

Área (Km2)DENOMINAÇÃO
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 Bacia do Rio  São Francisco 

Extensão das Densidade de 
Drenagens (Km) Drenagem km/km 2

Sub- bacia  Cabeceira do Rio S.  Francisco 51.2 78.0 1.523 
Sub- bacia  Córr. do  Capão 14.2 25.0 1.758 
Sub- bacia  Córr. do  Luciano 14.4 24.0 1.670 
Sub- bacia  Ribeirão Alto  da Cruz 16.1 30.0 1.867 
Sub- bacia  Córr. da  Cachoeira 14.9 30.0 2.009 
Sub- bacia  Córr. da  Mata 9.8 20.0 2.046 
Sub- bacia CF 32.7 50.0 1.527 
Sub- bacia DF 21.2 41.0 1.931 
Sub- bacia EF 35.3 53.5 1.516 
Sub- bacia  Córr. da  Prata 38.6 52.5 1.362 
Sub- bacia  Córr. das  Perobas 10.2 15.0 1.474 
Sub- bacia  Córr. das  Lavras 4.7 9.0 1.910 
Sub- bacia AF 6.4 13.0 2.034 
Sub- bacia  Córr. do  Cerrado 4.8 11.0 2.286 
Sub- bacia BF 4.9 10.0 2.045 
Complemento 9.1 0 0.000 
Total 288.5 462.0 1.602 

Área(Km 2)DENOMINAÇÃO 
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Bacia do Rio Grande 

Extensão das Densidade de
 Drenagens (Km) Drenagem km/km2

Sub- bacia  Córr.  da  Serra 17.3 25.5 1.471 
Sub- bacia  Córr. do  Fumal 24.3 50.5 2.078 
 - Micro- bacia Córr. do  Rolador 5.9 13.5 2.286 
Sub- bacia  Córr.  da  Capivara 42.2 60.0 1.423 
 - Micro- bacia AC 3.1 8.0 2.609 
 - Micro- bacia BC 9.8 21.0 2.137 
Sub- bacia  Córr.  Quebra - Cambão 3.7 6.0 1.643 
Sub- bacia  Córr.  da Quadra 2.3 4.0 1.719 
 - Micro- bacia Córr.  da  Quadrinha 4.8 9.0 1.869 
Sub- bacia  Córr.  Quebra  Anzol 28.6 64.0 2.236 
 - Micro- bacia Córr.  da  Guariroba 9.9 15.0 1.516 
Sub- bacia  Córr. do  Cigano 5.1 11.0 2.143 
Sub- bacia  Córr. do  Baiano 8.3 11.0 1.331 
 - Micro- bacia Córr.  da  Bamba 3.0 9.0 3.024 
Sub- bacia  Córr. do  Fumal 42.0 78.5 1.871 
 - Micro- bacia Córr.  da  Estiva 12.2 24.5 2.012 
 - Micro- bacia Córr.  daTaquara 6.0 12.0 1.990 
Micro- bacia  Córr. do  Fumalzinho 3.4 9.5 2.767 
Sub- bacia  Córr. do  Rolador 18.1 30.0 1.657 
Micro- bacia Rib.  da  Capetinga 9.8 21.0 2.150 
Sub- bacia  Córr. do  Jaú 17.6 23.5 1.332 
Sub- bacia  Ribeirão  da  Formiga 27.5 36.0 1.308 
Sub- bacia AG 14.5 23.0 1.581 
Sub- bacia  Ribeirão  das  Bateias 55.1 101.0 1.834 
 - Micro- bacia Córr. do  Salto 4.5 12.0 2.660 
 - Micro- bacia Córr. do  Monjolinho 6.6 14.0 2.107 
Micro- bacia AB 9.1 17.5 1.920 
Micro- bacia BB 6.5 13.0 2.001 
Micro- bacia CB 3.7 6.0 1.612 
Complemento Bateias 21.0 30.0 1.429 
Sub- bacia  Ribeirão  Claro 24.7 31.0 1.257 
Sub- bacia  Córr.  Doutor Pinto 8.1 12.5 1.543 
Micro- bacia BG 8.7 16.0 1.830 
Micro- bacia  Córr.  da  Galinha 3.6 9.0 2.471 
Micro- bacia  Córr. do Pereira 4.3 9.0 2.113 
Sub- bacia CG 14.8 26.0 1.751 
Micro- bacia  Córr. do  Tamanduá 2.4 6.0 2.456 
Sub- bacia  Ribeirão do  Engano 31.5 48.5 1.539 
Micro- bacia  Córr.  Atraz  da  Serra 8.8 15.5 1.753 
Total 533.1 932.5 1.749 

DENOMINAÇÃO Área (Km2)
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 Bacia do  Ribeirão Grande 
Extensão Densidade de

DENOMINAÇÃO  Drenagens (Km) Drenagem km/km2

Sub- bacia  Córr. do  Canteiro 11.2 23.5 2.097 
Sub- bacia  Córr. do  Fundó 6.5 13.5 2.073 
Sub- bacia  Córr. da  Mata do  Engenho 15.8 23.0 1.456 
Sub- bacia  Córr. do  Anacleto 35.5 55.0 1.548 
Sub- bacia ARG 25.8 53.0 2.058 
Sub- bacia Cab. do  Ribeirão Grande 11.7 18.0 1.534 
Sub- bacia BRG 7.8 14.5 1.869 
Sub- bacia  Córr. da  Martinha 12.4 22.5 1.809 
Sub- bacia CRG 20.0 38.0 1.903 
Total 146.7 261.0 1.779 

Área (Km2)

 
 

 Bacia do Rio Araguari 
Extensão Densidade de

DENOMINAÇÃO 
 Drenagens (Km) Drenagem km/km2

Sub- bacia  Ribeirão  da  Parida 37.6 51.0 1.356 
Sub- bacia  Córr.  da Boa Vista 34.8 50.5 1.452 
Sub- bacia  Córr. do  Bárbaro 28.1 32.0 1.138 
Sub- bacia  Cabeceira do Rio  Araguarí 13.4 20.0 1.496 
Sub- bacia  Córr.  Mata  Cavalo 20.4 27.0 1.325 
Sub- bacia  Córr. do  Meio 7.9 13.0 1.647 
Sub- bacia  Córr.  da  Divisa 10.8 16.5 1.528 
Total 153.0 210.0 1.373 

Área(Km2)
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Anexo 5 – Apresentação dos Perfis Longitudinais dos Principais Cursos de Água 
do PNSC 
 

Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 5700 140 0.0246
2 5200 100 0.0192
3 2000 100 0.0500
4 100 100 1.0
5 200 100 0.5000
6 600 10 0.0167
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 1850 100 0.054054054
2 1500 100 0.0667
3 3300 100 0.0303
4 14600 100 0.0068
5 200 100 0.5000
6 5050 100 0.0198
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 3600 40 0.0111
2 2500 10 0.0040
3 7650 30 0.0039

Trecho Comprimento (m)

Perfil Longitudinal do Rio Santo Antônio "Sul"
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 600 150 0.25
2 300 100 0.3333
3 1700 100 0.0588
4 7400 20 0.0027
5 4700 30 0.0064
6 4000 50 0.0125
7 1900 100 0.0526
8 1900 20 0.0105
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 400 50 0.125
2 2000 100 0.05
3 6300 100 0.0159
4 800 5 0.0063

Trecho Comprimento (m)
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 800 120 0.15
2 1000 100 0.1
3 10300 100 0.0097
4 1400 100 0.0714
5 1100 100 0.0909
6 4500 100 0.0222
7 5500 100 0.0182

Trecho Comprimento (m)
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Variação da Gradiente(m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 200 120 0.6
2 320 100 0.3125
3 700 100 0.1429
4 4100 100 0.0244
5 17500 100 0.0057
6 4900 20 0.0041
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Variação da Gradiente(m/m) 
Cota (m) (Cota / Comp)

1 1900 100 0.0526
2 8400 100 0.0119
3 12300 50 0.0041
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Anexo 6 - Listagens Taxonômica e Valores de Abundância para Amostras de 
Macroinvertebrados Bentônicos - PNSC 
 

P01 P03 P04 P05 P05 P06 P07 
Escore 18/9/01 18/9/01 18/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Qualit. Rede Rede Rede Folhiço Macróf. Rede 
Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5             1
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3               
Classe Oligochaeta 1   1 1         
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp    1 36       94
Camelobaetidius sp                
Callibaetis sp        2   2   
Cleodes sp        23       
Baetodes sp    1           
Zeluzia sp        5       
Caenidae 4               
Caenis sp            3   
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp    4 8 1       
Tricorythodes sp                
Corypherus sp      1         
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp    1 3 1       
aff. Sinothraulopsis sp              2
Thraulodes sp    8 2         
cf. Traverina sp      1   4     
Nousia sp      3         
Hermanella sp                
Hagenulus sp                
Askola sp        1 1     
Terpides sp                
Massartella sp          8     
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P01 P03 P04 P05 P05 P06 P07 
Escore 18/9/01 18/9/01 18/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Qualit. Rede Rede Rede Folhiço Macróf. Rede 
Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5             1
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3               
Classe Oligochaeta 1   1 1         
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp    1 36       94
Camelobaetidius sp                
Callibaetis sp        2   2   
Cleodes sp        23       
Baetodes sp    1           
Zeluzia sp        5       
Caenidae 4               
Caenis sp            3   
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp    4 8 1       
Tricorythodes sp                
Corypherus sp      1         
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp    1 3 1       
aff. Sinothraulopsis sp              2
Thraulodes sp    8 2         
cf. Traverina sp      1   4     
Nousia sp      3         
Hermanella sp                
Hagenulus sp                
Askola sp        1 1     
Terpides sp                
Massartella sp          8     
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P01 P03 P04 P05 P05 P06 P07 
Escore 18/9/01 18/9/01 18/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Qualit. Rede Rede Rede Folhiço Macróf. Rede 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius                 
Cryphocricos vianai    1           
Limnocoris sp      1         
Limnocoris maculiceps                
Limnocoris pusilus                
Limnocoris submontandoni                 
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda                
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp      1         
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp          8     
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp            1   
Cochleopsyche sp      1         
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp    10 10   1   4
Leptonema sp    6 1 26       
Macronema sp          2 1   
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp              1
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp                
Oxyethira sp                
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P01 P03 P04 P05 P05 P06 P07 

Escore 18/9/01 18/9/01 18/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Qualit. Rede Rede Rede Folhiço Macróf. Rede 

Leptoceridae 7               
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp          3     
Oecetis sp                
Grumichella sp        2     101
Odontoceridae 10               
Marilia sp                
Barypenthus sp    1 2 1 3     
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp          1     
Polyplectropus sp    2 2         
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp    13 4 2     2
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp    1           
Philopotamidae 8               
Chimarra sp    1 1 17       
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8   2 3       1
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5               
      Polyphaga                
Psephenidae 8   1 1 3       
Dryopidae 5               
Elmidae 5   11 6 15   1 11
Hydrophilidae 5       1       
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4   1           
Chironomidae 2               
Tanypodinae    1 13 6 19 7   
Não Tanypodinae    44 56 23 74 1 1
Simuliidae 5   8 10 3     11
Tipulidae 5   5           
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3   1           
Empididae 4   4     4     
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)               
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera               
Isopoda               
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P01 P03 P04 P05 P05 P06 P07 
18/9/01 18/9/01 18/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 19/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA Qualit. Rede Rede Rede Folhiço Macróf. Rede 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera               
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 10 31 33 22 23 15 16
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2)   111624 111647 111623 111603 111481 111688
Riqueza EPT (3) 0 1 2 0 1 1 1
Índice BMWP (4) 62 146 141 114 118 71 82
Estrutura Primária (5) 51 49 53 47 47 39 43
Estrutura Secundária (5) 39 34 43 42 42 31 34
Estrutura Terciária (5) 25 25 26 29 29 23 24
Estrutura Total (5) 115 108 122 118 118 93 101
Latitude (UTM) 7771606 7770780 7765456 7759812 7759812 7760947 7768977
Longitude (UTM) 337926 340500 353631 351841 351841 348947 336821
Altitude (m) 789 810 901 1305 1305 1357 1181
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P07 P08 P11 P12 P14 P15 P18 

Escore 19/9/01 19/9/01 20/9/01 20/9/01 20/9/01 21/9/01 21/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Folhiço Rede Rede Rede Rede Rede 

Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5         1 4 3
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3   1           
Classe Oligochaeta 1 19       1 1 2
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6           1   
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola          1     
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5   1           
Americabaetis sp  9     2 8 16 3
Camelobaetidius sp          5   1
Callibaetis sp                
Cleodes sp    2     1   1
Baetodes sp        14 1   1
Zeluzia sp                
Caenidae 4               
Caenis sp    4           
Rivudiva sp  1           1
Varipes sp                
Leptohyphidae 8             2
Leptohyphes sp      5 1 5 14 1
Tricorythodes sp            2   
Corypherus sp                
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp      3 7 2 6 3
aff. Sinothraulopsis sp  7             
Thraulodes sp      8   17 1 45
cf. Traverina sp                
Nousia sp              9
Hermanella sp  8   1   1   1
Hagenulus sp                
Askola sp                
Terpides sp                
Massartella sp                
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P07 P08 P11 P12 P14 P15 P18 

Escore 19/9/01 19/9/01 20/9/01 20/9/01 20/9/01 21/9/01 21/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Folhiço Rede Rede Rede Rede Rede 

Needhamella sp                
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8               
Mnesarete sp                
Hetaerina sp                
Coenagrionidae 7     3   1     
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                
Protoneuridae                
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5   1           
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8     2         
Libellulidae 8     16   5 7 6
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp  3   10 6 9   14
Chloronia sp      1   1   2
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8 1             
Anacroneuria sp  1 1 15 8 24 9 4
Kempnyia sp      24 1 17 4 2
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp  1     3       
Paragrypopterix sp                
Tupiperla sp                
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp        1       
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus                 
Halobatopsis neglectus                
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P07 P08 P11 P12 P14 P15 P18 
Escore 19/9/01 19/9/01 20/9/01 20/9/01 20/9/01 21/9/01 21/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Folhiço Rede Rede Rede Rede Rede 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius         1     2
Cryphocricos vianai      3 1   4 3
Limnocoris sp    4 1     1   
Limnocoris maculiceps                
Limnocoris pusilus                
Limnocoris submontandoni               7
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda                
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp                
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7       1       
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp    6           
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp          2     
Cochleopsyche sp        6       
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp  10   8 57 7 10   
Leptonema sp  2   6 6       
Macronema sp                
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp                
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp        2     4
Oxyethira sp                
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P07 P08 P11 P12 P14 P15 P18 

Escore 19/9/01 19/9/01 20/9/01 20/9/01 20/9/01 21/9/01 21/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Folhiço Rede Rede Rede Rede Rede 

Leptoceridae 7   1           
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp                
Oecetis sp                
Grumichella sp  2   1 2   17   
Odontoceridae 10               
Marilia sp            1   
Barypenthus sp        3       
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp            2   
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp  2       1 7 1
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp  5   5   19 5   
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8 12   1       1
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5             8
      Polyphaga                
Psephenidae 8     10 2 18 1   
Dryopidae 5               
Elmidae 5 9 3 52 19 50 2 21
Hydrophilidae 5             1
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4 1 1           
Chironomidae 2               
Tanypodinae  4 12       9 15
Não Tanypodinae  7 11   4   45 8
Simuliidae 5 2 1   19 4   1
Tipulidae 5     5 1 12 2 13
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3 1     1       
Empididae 4       1       
Blephariceridae 10       5       

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva) 1 1           
Pisces   1           
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera               
Isopoda               
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P07 P08 P11 P12 P14 P15 P18 
19/9/01 19/9/01 20/9/01 20/9/01 20/9/01 21/9/01 21/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA Macróf. Folhiço Rede Rede Rede Rede Rede 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera               
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 23 18 29 27 25 28 43
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111567 111509 111642 111636 111675 111636 111651
Riqueza EPT (3) 1 3 0 1 4 3 2
Índice BMWP (4) 133 74 149 146 110 138 165
Estrutura Primária (5) 43 40 40 49 51 36 35
Estrutura Secundária (5) 34 37 32 37 35 26 34
Estrutura Terciária (5) 24 28 25 28 27 24 24
Estrutura Total (5) 101 105 97 114 113 86 93
Latitude (UTM) 7768977 7766344 7760699 7753647 7761092 7757062 7738954
Longitude (UTM) 336821 332643 328343 341022 326844 332369 342365
Altitude (m) 1181 1191 995 860 989 1011 1047
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P19 P19A P20 P22 P24 P25A P25A 

Escore 21/9/01 21/9/01 22/9/01 22/9/01 22/9/01 23/9/01 23/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Rede Rede Rede Qualit. Folhiço Macróf. 

Filo Nematoda         1       
Filo Platyhelminthes                 
  Classe Turbellaria                 
    Ordem Seriata                 
    Subordem Tricladida 5       1       
Filo Mollusca                 
  Classe Gastropoda                 
   Subclasse Pulmonata                 
Ordem Basommatophora                 
Physidae 3               
Physella                 
Filo Annelida                 
Classe Hirudinea 3           1   
Classe Oligochaeta 1   8 2 2       
Filo Arthropoda                 
Ordem Acarina                 
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                 
Ordem Decapoda                 
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                 
Ordem Amphipoda                 
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                 
Ordem Collembola                 
Ordem Ephemeroptera                 
Baetidae 5               
Americabaetis sp     3 19         
Camelobaetidius sp   1             
Callibaetis sp               38
Cleodes sp               1
Baetodes sp                 
Zeluzia sp                 
Caenidae 4               
Caenis sp                 
Rivudiva sp       2         
Varipes sp                 
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp   11   5         
Tricorythodes sp         1       
Corypherus sp                 
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp       6 1       
aff. Sinothraulopsis sp                 
Thraulodes sp   115   14         
cf. Traverina sp                 
Nousia sp   34   9         
Hermanella sp                 
Hagenulus sp                 
Askola sp                 
Terpides sp                 
Massartella sp         2   6 7
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P19 P19A P20 P22 P24 P25A P25A 

Escore 21/9/01 21/9/01 22/9/01 22/9/01 22/9/01 23/9/01 23/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Rede Rede Rede Qualit. Folhiço Macróf. 

Needhamella sp                 
Euthyplociidae                 
Campylocia sp                 
Ordem Odonata                 
Subordem Zygoptera                 
Calopterygidae 8       2       
Mnesarete sp                 
Hetaerina sp                 
Coenagrionidae 7       1   7 1
Dicteriadidae                 
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                 
Protoneuridae         1       
Subordem Anizoptera                 
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                 
Anax sp             1   
Limnetron sp                 
Gynacantha sp                 
Gomphidae 5       4       
Progomphus sp                 
Aphylla sp                 
Cordulidae 8           1   
Libellulidae 8   2 4 5   1 1
Ordem Megaloptera                 
Corydalidae 4               
Corydalus sp     4 2 2       
Chloronia sp     1           
Ordem Plecoptera                 
Perlidae 8               
Anacroneuria sp     2 4 3       
Kempnyia sp                 
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp                 
Paragrypopterix sp                 
Tupiperla sp                 
Ordem Hemiptera                 
Subordem Heteroptera                 
Infraordem Gerromorpha                 
Veliidae 7               
Rhagovelia sp                 
Rhagovelia tenuipes                 
Rhagovelia hambletoni                 
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                 
Halobatopsis sp                 
Halobatopsis delectus                  
Halobatopsis neglectus                 
Halobatopsis platensis                  
Limnogonus sp                 
Metrobates vigilis                  
Ovatametra gualeguay                 
Tachygerris celocis                 
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P19 P19A P20 P22 P24 P25A P25A 
Escore 21/9/01 21/9/01 22/9/01 22/9/01 22/9/01 23/9/01 23/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Rede Rede Rede Qualit. Folhiço Macróf. 
Infraordem Nepomorpha                 
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius                  
Cryphocricos vianai     4           
Limnocoris sp         2       
Limnocoris maculiceps                 
Limnocoris pusilus                 
Limnocoris submontandoni      1           
Pelocoris subflavus                 
Carvalhoiella sp                 
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                 
Belostoma anurum                 
Belostoma micantulum                 
Belostoma oxyurum                  
Belostoma testaceopallidum                 
Lethocerus sp                 
Lethocerus annulipes                 
Nepidae  3               
Ranatra sp                 
Ranatra brevicauda                 
Ranatra horvathi                 
Ranatra montei                  
Notonectidae 3               
Buenoa sp                 
Buenoa oreia                 
Enithares braziliensis                  
Martarega uruguayensis                  
Notonecta sp                 
Notonecta pulcra                 
Helotrephidae                  
Neotrephes sp                 
Pleidae 3               
Neoplea sp                 
Corixidae  5               
Tenagobia sp                 
Sigara desenconscriptoidea                 
Ordem Trichoptera                 
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp                 
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp         1     39
Cochleopsyche sp             5 4
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp     2 3 42     2
Leptonema sp         10       
Macronema sp                 
Hydroptilidae 7       1       
Hydroptila sp                 
Leucotrichia sp                 
Ochrotrichia sp                 
Oxyethira sp                 
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P19 P19A P20 P22 P24 P25A P25A 
Escore 21/9/01 21/9/01 22/9/01 22/9/01 22/9/01 23/9/01 23/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Macróf. Rede Rede Rede Qualit. Folhiço Macróf. 
Leptoceridae 7               
Amphoropsyche sp               11
Nectopsyche sp             9 25
Oecetis sp                 
Grumichella sp               1
Odontoceridae 10               
Marilia sp                 
Barypenthus sp       1         
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                 
Cyrnellus sp                 
Polyplectropus sp         2       
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp       2     1   
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                 
Philopotamidae 8               
Chimarra sp     2   3   1   
Ordem Lepidoptera                 
Pyralidae 8       4       
Ordem Orthoptera                 
Tridactylidae                 
Ordem Coleoptera                 
      Adephaga                 
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5   1           
      Polyphaga                 
Psephenidae 8   1       2   
Dryopidae 5               
Elmidae 5   20 5 10     2
Hydrophilidae 5           1   
Staphilinidae                 
Ordem Diptera                 
Subordem Orthorrhapha                 
Serie Nematocera                 
Ceratopogonidae 4               
Chironomidae 2               
Tanypodinae     10 20 9   3 5
Não Tanypodinae     4 29 36   58 6
Simuliidae 5   4 22 36       
Tipulidae 5   12 34 3       
Culicidae 1               
Serie Brachycera                 
Tabanidae 3       1       
Empididae 4       1       
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)       1   6 1
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera               
Isopoda               
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P19 P19A P20 P22 P24 P25A P25A 
21/9/01 21/9/01 22/9/01 22/9/01 22/9/01 23/9/01 23/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA Macróf. Rede Rede Rede Qualit. Folhiço Macróf. 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera               
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 12 24 32 40 13 21 16
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111626 111546 111651 111656   111574 111615
Riqueza EPT (3) 0 1 1 5 0 1 1
Índice BMWP (4) 59 97 165 201 53 108 65
Estrutura Primária (5)   36 44 43 37 35 35
Estrutura Secundária (5)   32 29 40 23 19 19
Estrutura Terciária (5)   22 24 26 21 23 23
Estrutura Total (5)   90 97 109 81 77 77
Latitude (UTM) 7735571 7735296 7727467 7733699 7726115 7721466 7721466
Longitude (UTM) 346875 347265 354861 347197 353426 356391 356391
Altitude (m) 1027 1055 1030 905 1128     
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera      
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P26 P28A P29 P30 P32 P34 P36 

Escore 23/9/01 24/9/01 24/9/01 24/9/01 25/9/01 25/9/01 25/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Folhiço Rede Rede Macróf. Rede Rede Rede 

Filo Nematoda              1
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5           1   
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3 4     1       
Classe Oligochaeta 1 1 2 1 4   8 1
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola      1         
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp  1 6 9   4 12 8
Camelobaetidius sp          2 9 17
Callibaetis sp        6       
Cleodes sp  22       1 5   
Baetodes sp  1 9           
Zeluzia sp            1   
Caenidae 4               
Caenis sp        3       
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp    4 1   2 8 7
Tricorythodes sp    1           
Corypherus sp                
Leptophlebiidae 10   8     11 61 8
Farrodes sp    10 2     2   
aff. Sinothraulopsis sp                
Thraulodes sp    1 2   12 34 2
cf. Traverina sp  19     37       
Nousia sp                
Hermanella sp    1           
Hagenulus sp            2   
Askola sp            1   
Terpides sp                
Massartella sp                
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P26 P28A P29 P30 P32 P34 P36 
Escore 23/9/01 24/9/01 24/9/01 24/9/01 25/9/01 25/9/01 25/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Folhiço Rede Rede Macróf. Rede Rede Rede 
Needhamella sp            19   
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8               
Mnesarete sp                
Hetaerina sp                
Coenagrionidae 7 10 1   5   1 2
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae          1     
Protoneuridae                
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5               
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8               
Libellulidae 8 1 1 6 3 6 1 2
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp  2 1 3   4 3 8
Chloronia sp    1     1 2 1
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8               
Anacroneuria sp  29 12 12   6 5 36
Kempnyia sp    2           
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp                
Paragrypopterix sp                
Tupiperla sp      1         
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp                
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus                 
Halobatopsis neglectus                
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P26 P28A P29 P30 P32 P34 P36 

Escore 23/9/01 24/9/01 24/9/01 24/9/01 25/9/01 25/9/01 25/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Folhiço Rede Rede Macróf. Rede Rede Rede 

Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5 1             
Ambrysus teutonius         1       
Cryphocricos vianai            4   
Limnocoris sp                
Limnocoris maculiceps            1   
Limnocoris pusilus                
Limnocoris submontandoni                 
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp  2             
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda                
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia  1             
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp                
Pleidae 3               
Neoplea sp        1       
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp  2             
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp  1             
Cochleopsyche sp                
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp    6 2   9 2 34
Leptonema sp  7             
Macronema sp    2           
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp                
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp            1   
Oxyethira sp                
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P26 P28A P29 P30 P32 P34 P36 

Escore 23/9/01 24/9/01 24/9/01 24/9/01 25/9/01 25/9/01 25/9/01 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Folhiço Rede Rede Macróf. Rede Rede Rede 

Leptoceridae 7               
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp  2             
Oecetis sp  2             
Grumichella sp                
Odontoceridae 10               
Marilia sp                
Barypenthus sp                
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp  1     1       
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp    1       1   
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp    1 8   3   6
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp    4     93 68 50
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8         5   1
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5         2     
      Polyphaga                
Psephenidae 8   2 1       1
Dryopidae 5               
Elmidae 5 1 19 15   7 16 19
Hydrophilidae 5               
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4       1       
Chironomidae 2               
Tanypodinae  10 5 13 45 1 1 1
Não Tanypodinae  11 8 28 29 5 2 11
Simuliidae 5 5 46 22 2 5   5
Tipulidae 5   2 14   14 2 16
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3               
Empididae 4             1
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva) 2   1         
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera 2             
Isopoda               
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P26 P28A P29 P30 P32 P34 P36 
23/9/01 24/9/01 24/9/01 24/9/01 25/9/01 25/9/01 25/9/01 

LISTAGEM TAXONÔMICA Folhiço Rede Rede Macróf. Rede Rede Rede 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera               
Orthoptera   1           
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 34 34 28 21 28 43 23
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111609 111630 111616 111613 111671 111750 111715
Riqueza EPT (3) 6 1 2 3 0 2 2
Índice BMWP (4) 135 155 127 74 121 166 109
Estrutura Primária (5) 39 33 17   50 51 31
Estrutura Secundária (5) 19 20 7   31 30 15
Estrutura Terciária (5) 19 24 13   25 26 14
Estrutura Total (5) 77 77 37   106 107 60
Latitude (UTM) 7716773 7736073 7748159 7748973 7759872 7756892 7759908
Longitude (UTM) 368227 342442 321786 317837 297690 304515 309963
Altitude (m) 846 978 1011 1090 688 742 757
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P37 P38 P42 P43 P44 P46 P06 

Escore 26/9/01 26/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 1/2/02 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Qualit. Rede Rede Folhiço Rede Macróf. 

Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5       1       
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3               
Classe Oligochaeta 1 1   3       1
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp  17     42 55 3   
Camelobaetidius sp  39     6   2   
Callibaetis sp                
Cleodes sp  2   2   2   3
Baetodes sp  2             
Zeluzia sp      7         
Caenidae 4               
Caenis sp                
Rivudiva sp            1   
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp  23       23     
Tricorythodes sp            1   
Corypherus sp          1     
Leptophlebiidae 10     2         
Farrodes sp  4     4 1 12   
aff. Sinothraulopsis sp        2 2 2   
Thraulodes sp  31       39     
cf. Traverina sp                
Nousia sp        1 3 2   
Hermanella sp  1     6 1 2   
Hagenulus sp  1       3     
Askola sp      1         
Terpides sp  3             
Massartella sp                
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P37 P38 P42 P43 P44 P46 P06 
Escore 26/9/01 26/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 1/2/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Qualit. Rede Rede Folhiço Rede Macróf. 
Needhamella sp  4             
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8           1   
Mnesarete sp                
Hetaerina sp                
Coenagrionidae 7         3     
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                
Protoneuridae        1       
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5               
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8       1       
Libellulidae 8       5 4 3   
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp      7 1 5 10   
Chloronia sp        1 1 1   
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8               
Anacroneuria sp  7   4 1 1 35   
Kempnyia sp      8 4 1 1   
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp      2 1   5   
Paragrypopterix sp        1   1   
Tupiperla sp      1         
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp                
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva            1   
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus             1   
Halobatopsis neglectus            1   
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P37 P38 P42 P43 P44 P46 P06 
Escore 26/9/01 26/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 1/2/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Qualit. Rede Rede Folhiço Rede Macróf. 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius           1     
Cryphocricos vianai  8       1     
Limnocoris sp  1             
Limnocoris maculiceps          1     
Limnocoris pusilus                
Limnocoris submontandoni         5       
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp            1   
Belostoma anurum            1   
Belostoma micantulum            1   
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum        1       
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda                
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis   1             
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp          1     
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp          3     
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp        1 2   2
Cochleopsyche sp                
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp  3   15 1 7 28   
Leptonema sp        2 1 7   
Macronema sp                
Hydroptilidae 7           3   
Hydroptila sp        1       
Leucotrichia sp            1   
Ochrotrichia sp              1
Oxyethira sp        1       
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P37 P38 P42 P43 P44 P46 P06 
Escore 26/9/01 26/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 1/2/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Qualit. Rede Rede Folhiço Rede Macróf. 
Leptoceridae 7         1     
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp          3     
Oecetis sp                
Grumichella sp          1     
Odontoceridae 10               
Marilia sp        1       
Barypenthus sp      1 1       
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp          1     
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp  2     11 6 11   
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp  73   23   9     
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8     1 2 8 3 3
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4         3     
      Gyrinidae 5               
      Polyphaga                
Psephenidae 8         1 1   
Dryopidae 5               
Elmidae 5 7     3 9 5 1
Hydrophilidae 5           1   
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4               
Chironomidae 2               
Tanypodinae  6   4 2 19 2 1
Não Tanypodinae  3   116 16 17 16 16
Simuliidae 5 2     28 12 5   
Tipulidae 5 2   2 8 9 11   
Culicidae 1         1     
Serie Brachycera                
Tabanidae 3           1   
Empididae 4     1         
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)         1     
Pisces 1             
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera         2 1   
Isopoda               
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P37 P38 P42 P43 P44 P46 P06 
26/9/01 26/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 27/9/01 1/2/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA Rede Qualit. Rede Rede Folhiço Rede Macróf. 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera               
Orthoptera               
Homoptera           1   
N. total de taxa na amostra (1) 37 5 25 41 43 32 9
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111723   111683 111645 111746 111666 111892
Riqueza EPT (3) 2 0 1 3 3 4 2
Índice BMWP (4) 128 26 113 165 164 136 43
Estrutura Primária (5) 41   42 41 16 47 39
Estrutura Secundária (5) 35   34 38 20 30 31
Estrutura Terciária (5) 28   25 29 25 22 23
Estrutura Total (5) 104   101 108 61 99 93
Latitude (UTM) 7753457 7767042 7771576 7772578 7773950 7771434 7760947
Longitude (UTM) 322850 305679 324718 322897 320174 325517 348947
Altitude (m) 828 1192 1221 1204 1253   1357
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
6 Anexos 

 

 

651

 
P13 P27A P27A P27B P29A P43A P47 

Escore 30/1/02 29/1/02 29/1/02 29/1/02 28/1/02 28/1/02 23/1/02 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Folhiço Folhiço Rede Rede Rede 

Filo Nematoda    1       2   
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5   5 1     15 1
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3     2 2       
Classe Oligochaeta 1 2 1 1       8
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp  5 2     3 4   
Camelobaetidius sp  4 1     2 1   
Callibaetis sp                
Cleodes sp  1 7           
Baetodes sp  5 15     1 2 3
Zeluzia sp    1           
Caenidae 4               
Caenis sp                
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp  16       4 1   
Tricorythodes sp    1           
Corypherus sp                
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp          1   1
aff. Sinothraulopsis sp                
Thraulodes sp          1 1 1
cf. Traverina sp      1         
Nousia sp            1   
Hermanella sp          4 1 1
Hagenulus sp          2     
Askola sp                
Terpides sp  1             
Massartella sp    3 1         
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P13 P27A P27A P27B P29A P43A P47 
Escore 30/1/02 29/1/02 29/1/02 29/1/02 28/1/02 28/1/02 23/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Folhiço Folhiço Rede Rede Rede 
Needhamella sp                
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8   1           
Mnesarete sp                
Hetaerina sp              1
Coenagrionidae 7               
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                
Protoneuridae                
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5               
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8               
Libellulidae 8 3       7 1   
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp  6 6 1   1   7
Chloronia sp                
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8               
Anacroneuria sp  8 20     5 3 14
Kempnyia sp                
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp                
Paragrypopterix sp  1             
Tupiperla sp  1             
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp  3             
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus                 
Halobatopsis neglectus                
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P13 P27A P27A P27B P29A P43A P47 
Escore 30/1/02 29/1/02 29/1/02 29/1/02 28/1/02 28/1/02 23/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Folhiço Folhiço Rede Rede Rede 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius   1             
Cryphocricos vianai  7             
Limnocoris sp  1             
Limnocoris maculiceps                
Limnocoris pusilus                
Limnocoris submontandoni             8   
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda                
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis   4             
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp                
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7 1           1
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp                
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp  1 1 1       1
Cochleopsyche sp      2       12
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp  6       19   1
Leptonema sp  14 18     11 1 29
Macronema sp                
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp                
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp                
Oxyethira sp                
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P13 P27A P27A P27B P29A P43A P47 
Escore 30/1/02 29/1/02 29/1/02 29/1/02 28/1/02 28/1/02 23/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Folhiço Folhiço Rede Rede Rede 
Leptoceridae 7             1
Amphoropsyche sp      26 5       
Nectopsyche sp  1             
Oecetis sp                
Grumichella sp  1           1
Odontoceridae 10               
Marilia sp  2         15   
Barypenthus sp              1
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp                
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp  4         3   
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp  17 1           
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8 2       2   1
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4     1         
      Gyrinidae 5               
      Polyphaga                
Psephenidae 8 2 3       1 3
Dryopidae 5               
Elmidae 5 21 101 4   23 10 12
Hydrophilidae 5 1             
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4               
Chironomidae 2               
Tanypodinae      2         
Não Tanypodinae  22 6 90     1 5
Simuliidae 5 10 34     9 208 18
Tipulidae 5 16 3       18 1
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3               
Empididae 4 2             
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)   2           
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera 1 1 1   1     
Isopoda               
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P13 P27A P27A P27B P29A P43A P47 
30/1/02 29/1/02 29/1/02 29/1/02 28/1/02 28/1/02 23/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA Rede Rede Folhiço Folhiço Rede Rede Rede 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera     1         
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 39 23 21 15 16 26 23
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 112050 112088 111988 111862 111947 112149 111961
Riqueza EPT (3) 4 5 4 1 0 2 5
Índice BMWP (4) 184 123 91 82 67 131 114
Estrutura Primária (5) 32 50 50 40 40 48 50
Estrutura Secundária (5) 30 28 28 31 28 33 44
Estrutura Terciária (5) 25 28 28 27 20 25 26
Estrutura Total (5) 87 106 106 98 88 106 120
Latitude (UTM) 7751960 7722418 7722418 7720072 7742002 7774320 7759943
Longitude (UTM) 339494 365669 365669 365278 323248 322870 353118
Altitude (m) 915 1116 1116 1064 726 1122 916
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 

Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 

Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5     8         
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3   1           
Classe Oligochaeta 1 4 77   3 14     
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp  5   6   3     
Camelobaetidius sp      5 1 39     
Callibaetis sp            1   
Cleodes sp                
Baetodes sp      2         
Zeluzia sp                
Caenidae 4               
Caenis sp                
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp  6   5 1 10     
Tricorythodes sp                
Corypherus sp                
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp  3   3         
aff. Sinothraulopsis sp                
Thraulodes sp      1   6     
cf. Traverina sp                
Nousia sp  6             
Hermanella sp      1   3     
Hagenulus sp                
Askola sp                
Terpides sp      1         
Massartella sp                

 
 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
6 Anexos 

 

 

657

 
 

P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Needhamella sp                
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8               
Mnesarete sp                
Hetaerina sp                
Coenagrionidae 7               
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                
Protoneuridae                
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5       1       
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8               
Libellulidae 8   1 1         
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp  1   1   9     
Chloronia sp  2       1     
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8               
Anacroneuria sp  12       21     
Kempnyia sp                
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp                
Paragrypopterix sp                
Tupiperla sp                
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp  1             
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus                 
Halobatopsis neglectus                
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius         2       
Cryphocricos vianai  4   6 1 2     
Limnocoris sp                
Limnocoris maculiceps                
Limnocoris pusilus        7       
Limnocoris submontandoni   1             
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda          1     
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp                
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp                
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp                
Cochleopsyche sp  1             
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp  2 1     6     
Leptonema sp  1   2 1 9     
Macronema sp                
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp                
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp                
Oxyethira sp                
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Leptoceridae 7               
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp                
Oecetis sp                
Grumichella sp                
Odontoceridae 10               
Marilia sp  5             
Barypenthus sp  1             
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp          1     
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp  7   1         
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp  3   11         
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8 4       1     
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5               
      Polyphaga                
Psephenidae 8 3   1         
Dryopidae 5               
Elmidae 5 16   64 6 38     
Hydrophilidae 5         1     
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4   1           
Chironomidae 2               
Tanypodinae  4 2   1       
Não Tanypodinae  17 25 3 1 4     
Simuliidae 5 15   58   8     
Tipulidae 5 31   1 2 1     
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3 1       1     
Empididae 4               
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)               
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera               
Isopoda               
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera   1           
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 29 10 24 21 24 13 5
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111993 111882 112018 111864 112019 111844 111843
Riqueza EPT (3) 1 2 1 1 2 0 0
Índice BMWP (4) 118 47 104 73 108 33 10
Estrutura Primária (5) 43 29 29 31 43     
Estrutura Secundária (5) 36 17 21 23 30     
Estrutura Terciária (5) 26 20 23 19 25     
Estrutura Total (5) 105 66 73 73 98     
Latitude (UTM) 7760046 7761183 7752530 7751080 7719050 7736883 7736883
Longitude (UTM) 355566 357752 354993 357522 371834 369347 369347
Altitude (m) 830   769 751 807 797   
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 

Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 
LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 

Filo Nematoda                
Filo Platyhelminthes                
  Classe Turbellaria                
    Ordem Seriata                
    Subordem Tricladida 5     8         
Filo Mollusca                
  Classe Gastropoda                
   Subclasse Pulmonata                
Ordem Basommatophora                
Physidae 3               
Physella                
Filo Annelida                
Classe Hirudinea 3   1           
Classe Oligochaeta 1 4 77   3 14     
Filo Arthropoda                
Ordem Acarina                
Subordem Prostigmata 2               
Classe Crustacea                
Ordem Decapoda                
Palaemonidae 6               
Macrobrachium sp                
Ordem Amphipoda                
Subordem Gammadidea 6               
Ordem Ostracoda 3               
Classe Insecta                
Ordem Collembola                
Ordem Ephemeroptera                
Baetidae 5               
Americabaetis sp  5   6   3     
Camelobaetidius sp      5 1 39     
Callibaetis sp            1   
Cleodes sp                
Baetodes sp      2         
Zeluzia sp                
Caenidae 4               
Caenis sp                
Rivudiva sp                
Varipes sp                
Leptohyphidae 8               
Leptohyphes sp  6   5 1 10     
Tricorythodes sp                
Corypherus sp                
Leptophlebiidae 10               
Farrodes sp  3   3         
aff. Sinothraulopsis sp                
Thraulodes sp      1   6     
cf. Traverina sp                
Nousia sp  6             
Hermanella sp      1   3     
Hagenulus sp                
Askola sp                
Terpides sp      1         
Massartella sp                
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Needhamella sp                
Euthyplociidae                
Campylocia sp                
Ordem Odonata                
Subordem Zygoptera                
Calopterygidae 8               
Mnesarete sp                
Hetaerina sp                
Coenagrionidae 7               
Dicteriadidae                
Lestidae 8               
Megapodagrionidae                
Protoneuridae                
Subordem Anizoptera                
Aeshnidae 8               
Castoraeschna sp                
Anax sp                
Limnetron sp                
Gynacantha sp                
Gomphidae 5       1       
Progomphus sp                
Aphylla sp                
Cordulidae 8               
Libellulidae 8   1 1         
Ordem Megaloptera                
Corydalidae 4               
Corydalus sp  1   1   9     
Chloronia sp  2       1     
Ordem Plecoptera                
Perlidae 8               
Anacroneuria sp  12       21     
Kempnyia sp                
Gripopterygidae 10               
Grypopterix sp                
Paragrypopterix sp                
Tupiperla sp                
Ordem Hemiptera                
Subordem Heteroptera                
Infraordem Gerromorpha                
Veliidae 7               
Rhagovelia sp  1             
Rhagovelia tenuipes                
Rhagovelia hambletoni                
Gerridae sp 5               
Brachymetra furva                
Halobatopsis sp                
Halobatopsis delectus                 
Halobatopsis neglectus                
Halobatopsis platensis                 
Limnogonus sp                
Metrobates vigilis                 
Ovatametra gualeguay                
Tachygerris celocis                
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Infraordem Nepomorpha                
Naucoridae  5               
Ambrysus teutonius         2       
Cryphocricos vianai  4   6 1 2     
Limnocoris sp                
Limnocoris maculiceps                
Limnocoris pusilus        7       
Limnocoris submontandoni   1             
Pelocoris subflavus                
Carvalhoiella sp                
Belostomatidae 5               
Belostoma sp                
Belostoma anurum                
Belostoma micantulum                
Belostoma oxyurum                 
Belostoma testaceopallidum                
Lethocerus sp                
Lethocerus annulipes                
Nepidae  3               
Ranatra sp                
Ranatra brevicauda          1     
Ranatra horvathi                
Ranatra montei                 
Notonectidae 3               
Buenoa sp                
Buenoa oreia                
Enithares braziliensis                 
Martarega uruguayensis                 
Notonecta sp                
Notonecta pulcra                
Helotrephidae                 
Neotrephes sp                
Pleidae 3               
Neoplea sp                
Corixidae  5               
Tenagobia sp                
Sigara desenconscriptoidea                
Ordem Trichoptera                
Glossosomatidae 7               
Calamoceratidae 10               
Phylloicus sp                
Helicopsychidae 6               
Helicopsyche sp                
Cochleopsyche sp  1             
Hydropsychidae 6               
Smicridea sp  2 1     6     
Leptonema sp  1   2 1 9     
Macronema sp                
Hydroptilidae 7               
Hydroptila sp                
Leucotrichia sp                
Ochrotrichia sp                
Oxyethira sp                
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
Escore 23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA BMWP Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Leptoceridae 7               
Amphoropsyche sp                
Nectopsyche sp                
Oecetis sp                
Grumichella sp                
Odontoceridae 10               
Marilia sp  5             
Barypenthus sp  1             
Polycentropodidae 7               
Cernotina sp                
Cyrnellus sp                
Polyplectropus sp          1     
Hydrobiosidae 7               
Atopsyche sp  7   1         
Ecnomidae 7               
Austrotinodes sp                
Philopotamidae 8               
Chimarra sp  3   11         
Ordem Lepidoptera                
Pyralidae 8 4       1     
Ordem Orthoptera                
Tridactylidae                
Ordem Coleoptera                
      Adephaga                
      Dytiscidae 4               
      Gyrinidae 5               
      Polyphaga                
Psephenidae 8 3   1         
Dryopidae 5               
Elmidae 5 16   64 6 38     
Hydrophilidae 5         1     
Staphilinidae                
Ordem Diptera                
Subordem Orthorrhapha                
Serie Nematocera                
Ceratopogonidae 4   1           
Chironomidae 2               
Tanypodinae  4 2   1       
Não Tanypodinae  17 25 3 1 4     
Simuliidae 5 15   58   8     
Tipulidae 5 31   1 2 1     
Culicidae 1               
Serie Brachycera                
Tabanidae 3 1       1     
Empididae 4               
Blephariceridae 10               

Vertebrados/artrópodos terrestres               
Amphibia Anura (larva)               
Pisces               
Aranae               
Coleoptera               
Hymenoptera               
Isopoda               
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P48 P48B P50 P51 P52 P55 P55A 
23/1/02 2/1/02 23/1/02 23/1/02 24/1/02 25/1/02 25/1/02 

LISTAGEM TAXONÔMICA Rede Rede Rede Rede Rede Qualit. Qualit. 
Vertebrados/artrópodos terrestres               

Isoptera   1           
Orthoptera               
Homoptera               
N. total de taxa na amostra (1) 29 10 24 21 24 13 5
N. total de indivíduos+A232 na amostra 
(2) 111993 111882 112018 111864 112019 111844 111843
Riqueza EPT (3) 1 2 1 1 2 0 0
Índice BMWP (4) 118 47 104 73 108 33 10
Estrutura Primária (5) 43 29 29 31 43     
Estrutura Secundária (5) 36 17 21 23 30     
Estrutura Terciária (5) 26 20 23 19 25     
Estrutura Total (5) 105 66 73 73 98     
Latitude (UTM) 7760046 7761183 7752530 7751080 7719050 7736883 7736883
Longitude (UTM) 355566 357752 354993 357522 371834 369347 369347
Altitude (m) 830   769 751 807 797   
         
(1) inclui dados qualitativos         
(2) n/inclui dados qualitativos         
(3) Gêneros de Ephemeroptera, Plecoptera, Trichoptera       
(4) Somatório dos escores individuais        
(5) Qualidade estrutural segundo Plafkin et alii (1989)       

Fragmentos         
Dado Qualitativo         
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Anexo 7 – Relação Taxonômica das Espécies de Peixes Registradas na Área do 
Parque Nacional da Serra da Canastra, Durante a AER. 
 

Classificação taxonômica Nome popular 
Ordem Characiformes  

Família Characidae  
Astyanax altiparanae Garutti & Britski 2000  
Astyanax aff. eigenmanniorum (Cope 1894) lambari 
Astyanax rivularis (Lütken 1875) lambari 
Astyanax scabripinnis (Jennyns 1842) lambari 
Piabina argentea Reinhardt 1867 - 
Glandulocaudinae gen. e sp. n - 

Família Crenuchidae  
Characidium aff. fasciatum Reinhardt 1867 - 
Characidium aff. zebra Eigenmann 1909 - 

Curimatidae  
Steindachnerina aff. corumbae Pavanelli & Britski 1999 - 

Família Parodontidae  
Apareiodon ibitiensis Amaral Campos 1944 canivete 
Apareiodon piracicabae (Eigenmann 1907) canivete 
Parodon hilarii Reinhardt 1867 canivete 

Família Erythrinidae  
Hoplias aff. lacerdae Miranda-Ribeiro 1908 trairão 

Ordem Siluriformes  
Família Pimelodidae  

Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes 1959 bagrinho 
Cetopsorhamdia sp. bagrinho 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 1824) bagre 

Família Loricariidae  
Harttia sp. 1 cascudinho 
Harttia sp. 2 cascudinho 
Hypostomus francisci (Lütken 1874) cascudo 
Hypostomus garmani (Regan 1904) cascudo 
Hypostomus sp. cascudo 
Neoplecostomus aff. paranensis Langeani 1990 cascudinho 
Pareiorhina sp. cascudinho 
Pseudothothyris sp. cascudinho 
Schizolechis sp. cascudinho 
Otothyrini (gênero não identificado) cascudinho 

Família Trichomycteridae  
Trichomycterus aff. brasiliensis Lütken 1874 cambeva 
Trichomycterus aff. immaculatus (Eigenmann & Eigenmann 1889) cambeva 
Trichomycterus variegatus Costa 1992 cambeva 
Paravandellia sp. - 

Família Callichthyidae  
Corydoras - 

Ordem Gymnotyformes  
Família Sternopygidae  

Eygenmannia virescens (Valenciennes 1842) tuvira 
Ordem Perciformes  

Família Cichlidae  
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) cará 

Ordem Cyprinodontiformes  
Família Poeciliidae  

Phalloceros caudimaculatus (Hensel 1868) barrigudinho 
Poecilia reticulata Peters 1859 lebiste 
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ANEXO 8 - Número de Registros para Cada Espécie de Peixes nas Bacias 
Amostradas Dentro da Área do Parque Nacional da Serra da Canastra, durante a 
AER.  
 

Número de registos por bacia   
Espécies 

Araguari Grande São 
Francisco 

Total 

Astyanax scabripinnis 3 13 - 16 
Trichomycterus aff. brasiliensis 3 6 7 16 
Astyanax rivularis - - 10 10 
Trichomycterus variegatus 1 1 5 7 
Neoplecostomus aff. paranensis - 6 - 6 
Harttia sp. 1 - - 5 5 
Cetopsorhamdia iheringi - - 4 4 
Hypostomus sp. - 4 - 4 
Astyanax aff. eigenmanniorum - 3 - 3 
Phalloceros caudimaculatus - 1 2 3 
Piabina argentea 1 - 2 3 
Rhamdia quelen - 1 2 3 
Schizolecis sp. - - 3 3 
Apareiodon ibitiensis - 1 1 2 
Apareiodon piracicabae - 1 1 2 
Astyanax altiparanae - 2 - 2 
Characidium aff. zebra - 1 1 2 
Eigenmannia virescens - - 2 2 
Geophagus brasiliensis - - 2 2 
Glandulocaudinae gen. e sp. n. - 2 - 2 
Hoplias aff. lacerdae - 1 1 2 
Pareiorhina sp. - 2 - 2 
Cetopsorhamdia sp - 1 - 1 
Characidium aff. fasciatum - - 1 1 
Corydoras sp. - 1 - 1 
Harttia sp. 2 - 1 - 1 
Hypostomus francisci - - 1 1 
Hypostomus garmani - - 1 1 
Otothyrini 1 - - 1 
Paravandellia sp. - - 1 1 
Parodon hilarii - - 1 1 
Poecilia reticulata - - 1 1 
Pseudothothyris sp. - 1 - 1 
Steindachnerina aff. corumbae - - 1 1 
Trichomycterus aff. immaculatus - 1 - 1 

Numero total de espécies por bacia 
5 20 22 - 
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ANEXO 9 – Ocorrência das Espécies de Peixes por Altitudes (Dados Agrupados) 
nas Bacias Amostradas Dentro da Área do Parque Nacional da Serra da Canastra, 
Durante a AER.  
 

Espécies Altitude (m) 
700 800 900 1000 1100 1200 1300

Astyanax scabripinnis x x x x x x - 
Trichomycterus aff. brasiliensis x x x x x x - 
Neoplecostomus aff. paranensis x x x x - - - 
Astyanax rivularis x x - - x - x 
Phalloceros caudimaculatus x x - - - - - 
Schizolecis sp. x x - - - - - 
Harttia sp. 1 x x - - - - - 
Astyanax aff. eigenmanniorum x x - - - - - 
Cetopsorhamdia iheringi x x - - - - - 
Hypostomus sp. x x - - - - - 
Rhamdia quelen x x - - - - - 
Pareiorhina sp. x - x - - - - 
Pseudothothyris sp. x - - - - - - 
Geophagus brasiliensis x - - - - - - 
Characidium aff. zebra x - - - - - - 
Hypostomus garmani x - - - - - - 
Steindachnerina aff. corumbae x - - - - - - 
Hypostomus francisci x - - - - - - 
Eigenmannia virescens x - - - - - - 
Cetopsorhamdia sp x - - - - - - 
Paravandellia sp. x - - - - - - 
Parodon hilarii x - - - - - - 
Apareiodon ibitiensis x - - - - - - 
Trichomycterus variegatus - x x - x - - 
Hoplias aff. lacerdae - x - x - - - 
Piabina argentea - x - - x - - 
Astyanax altiparanae - x - - - - - 
Poecilia reticulata - x - - - - - 
Corydoras sp. - x - - - - - 
Apareiodon piracicabae - x - - - - - 
Characidium aff. fasciatum - x - - - - - 
Harttia sp. 2 - x - - - - - 
Glandulocaudinae gen. e sp. n. - - x x - - - 
Trichomycterus aff. immaculatus - - - x - - - 
Otothyrini - - - - x - - 

Total de espécies 23 20 6 6 6 2 1 
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Anexo 10 – Status das Espécies de Peixes Registradas Durante os Levantamentos 
de Campo da AER no PNSC. 
 
 

Espécies Status 

Astyanax altiparanae Garutti & Britski 2000 C, Rb 
Astyanax aff. eigenmanniorum (Cope 1894) Pc, Rb 
Astyanax rivularis (Lütken 1875) C, Rb, IN 
Astyanax scabripinnis (Jennyns 1842) C, Rb, IN 
Piabina argentea Reinhardt 1867 C, Rb 
Glandulocaudinae gen. e sp. N Ra 
Characidium aff. fasciatum Reinhardt 1867 Pc, Pa, IN 
Characidium aff. zebra Eigenmann 1909 C, Rb, IN 
Steindachnerina aff. corumbae Pavanelli & Britski 1999 Ra 
Apareiodon ibitiensis Amaral Campos 1944 C, Rb, M 
Apareiodon piracicabae (Eigenmann 1907) C, Rb 
Parodon hilarii Reinhardt 1867 C, Rb 
Hoplias aff. lacerdae Miranda-Ribeiro 1908 C, Rb, Exo 
Cetopsorhamdia iheringi Schubart & Gomes 1959 C, Rb 
Cetopsorhamdia sp. ? 
Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard 1824) C, Rb 
Harttia sp. 1 ? 
Harttia sp. 2 ? 
Hypostomus francisci (Lütken 1874) C, Rb 
Hypostomus garmani (Regan 1904) C, Rb 
Hypostomus sp. ? 
Neoplecostomus aff. paranensis Langeani 1990 C, Rb 
Pareiorhina sp. ? 
Pseudothothyris sp. ? 
Schizolechis sp. ? 
Otothyrini (gênero não identificado) ? 
Trichomycterus aff. brasiliensis Lütken 1874 C, Rb, IN 
Trichomycterus aff. immaculatus (Eigenmann & Eigenmann 1889) Pc, IN 
Trichomycterus variegatus Costa 1992 Pc, IN 
Paravandellia sp. Ra 
Corydoras sp. ? 
Eygenmannia virescens (Valenciennes 1842) C, Rb 
Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard 1824) C, Rb 
Phalloceros caudimaculatus (Hensel 1868) Pc, Rb 
Poecilia reticulata Peters 1859 C, Rb, Exo 

 
Legenda: 
Co - comum;    AE - animal especial 
Pc - pouco comum, médio;  Rb - risco baixo de extinção; 
Ra - rara;    Pa - provavelmente ameaçada 
Exo - exótica;   Vu - vulnerável; 
M - migratória;    Enp - potencialmente endêmica 
Di - dados insuficientes;   En - endêmica; 
? - status a confirmar;  IN - espécie indicadora de qualidade ambiental 
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Anexo 11 – Ocorrência das Espécies nas Bacias em Estudo – Dados de 
Campo das Coletas Realizadas  em Setembro de 2001 e Janeiro de 2002, 
mais Literatura. 
 

                            Bacias 
Espécies Alto Paraná (rios Grande e Araguari) São Francisco 

Apareiodon ibitiensis x x 
Apareiodon piracicabae x x 
Astyanax aff. eigenmanniorum x x 
Astyanax scabripinnis x x 
Cetopsorhamdia iheringi x x 
Characidium aff. zebra x x 
Eigenmannia virescens x x 
Geophagus brasiliensis x x 
Hoplias aff. lacerdae x x 
Phalloceros caudimaculatus x x 
Piabina argentea x x 
Poecilia reticulata x x 
Rhamdia quelen x x 
Steindachnerina aff. corumbae x x 
Trichomycterus aff. brasiliensis x x 
Trichomycterus aff. immaculatus x x 
Trichomycterus variegatus x x 
Neoplecostomus aff. paranensis x  
Astyanax altiparanae x  
Astyanax rivularis  x 
Characidium aff. fasciatum  x 
Hypostomus francisci  x 
Hypostomus garmani  x 
Parodon hilarii  x 
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Anexo 12 – Relação das Espécies de Anfíbios Registradas na Área do 
Parque Nacional da Serra da Canastra, Durante a AER.  
 

Espécies Nome comum Registro 
Familia Bufonidae   
Bufo paracnemis Lutz, 1925 sapo C 
Bufo rufus Garman, 1977 sapo-vermelho B C 
Família Dendrobatidae   
Epipedobates flavopictus (A. Lutz, 1925) sapo-pintado B C 
Família Centrolenidae   
Hyalinobatrachium sp. perereca-de-vidro B C 
Família Hylidae   
Hyla albopunctata Spix, 1824 perereca-amarela B C 
Hyla biobeba Bokermann & Sazima, 1974  perereca C 
Hyla cipoensis (B. Lutz, 1986) perereca-de-pijama B C 
Hyla cf. circumdata (Cope, 1867) perereca-da-mata C 
Hyla elongata A. Lutz, 1925 perereca B 
Hyla faber Wied-Neuwied, 1821 sapo-ferreiro B C 
Hyla ibitiguara Cardoso, 1983 perereca B C 
Hyla jimi Napoli & Caramaschi, 1999 perereca-verde C 
Hyla minuta Peters, 1872 perereca-amarela B C 
Hyla rubicundula (Reinhardt & Lutken, 1862) perereca  C 
Hyla sazimai Cardoso & Andrade, 1983 perereca B C 
Scinax fuscovarius (A. Lutz, 1925) perereca-do-banheiro B C 
Scinax canastrensis (Cardoso & Haddad, 
1982) 

perereca B C 

Scinax machadoi (Bokermann & Sazima, 1973) perereca B 
Scinax maracaya (Cardoso & Sazima, 1980) perereca B C 
Scinax squalirostris (A. Lutz, 1925) perereca-listrada B C 
Família Leptodactylidae   
Crossodactylus cf. trachystomys (Reinhardt & Lutken, 1862) rã-do-

riacho     
. 

B 

Eleutherodactylus juipoca (Sazima & Cardoso, 
1978) 

rã-da-mata B C 

Leptodactylus cunicularius Sazima & 
Bokermann, 1978 

rã-do-campo B C 

Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799)  rã-assobiadora B C 
Leptodactylus jolyi Sazima & Bokermann, 1978 rã-do-campo B C 
Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824) rã-pimenta B C 
Leptodactylus mystacinus (Burmeister, 1861) rã B 
Leptodactylus ocellatus (Linnaeus, 1758) rã-manteiga B C 
Odontophrynus cf. carvalhoi  Savage & Cei, 
1965 

sapo B 

Odontophrynus sp. (aff. moratoi) sapo B C 
Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826 rã-cachorro B C 
Physalaemus nattereri (Steindachner, 1863) rã-do-cerrado C 
Pseudopaludicola saltica (Cope, 1887) rãnzinha-da-lagoa B C 
Família Microhylidae   
Elachistocleis ovalis (Schneider, 1799) rã B C 

Legenda: Registros obtidos através da observação direta no campo (C); registros obtidos através 
da compilação de dados secundários (B). 
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Anexo 13 – Espécies de Anfíbios Diagnosticados em Campo na Região do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, com outras Informações de Interesse. 
 
 

Espécies Área de 
Ocor-
rência 

Método 
de Cons-
tatação 

Categorias 
dos 

Ambientes 

Pontos de 
Amostragem 

Bufo paracnemis B, C cl vz pal 19, 31, 5, 31a, OP1     
Bufo rufus A, B, C cl vz pal 5, 14, 20  
Hyalinobatrachium sp. A cl vz rp 8, 12, 59 
Epipedobates flavopictus A, B, C cl vz pg rr arc 12, 32, 33, 37 
Hyla albopunctata A, B, C cl vz pal 4a, 8, 11, 12, 23a, 24, 48a, 

55, OP1 
Hyla biobeba B, C cl vz rp 4, 20a, 23a   
Hyla cipoensis A; B; C cl vz pal rr 6, 8, 12, 23a, 48   
Hyla cf. circumdata A cl rp 12 
Hyla faber B, C cl rp 3, 20, 55 
Hyla ibitiguara A,B cl vz rp pg pal rr 5, 8, 23a, 59 
Hyla jimi A,B cl vz pg pal ln 20, 57, 58 
Hyla minuta A, B, C cl vz pal ln 4a, 5, 12, 20, 23a, 24, 31a, 

57, 58 
Hyla rubicundula A, B cl vz rp pg pal rr 20, 57, 58 
Hyla sazimai A cl vz rp rr OP2 
Scinax fuscovarius A, B, C cl vz pal ln 20, 31a, 37 
Scinax canastrensis A, B cl vz rp 11 
Scinax maracaya B cl vz pal 23a, 43a 
Scinax squalirostris A cl vz pal 6; 57; 58 
Eleutherodactylus juipoca A, B, C vz rp 5, 23a, 59 
Leptodactylus cunicularius A, B cl vz pal rr 37 
Leptodactylus fuscus A, B, C cl vz pal ln 19, 20, 31, 58 
Leptodactylus jolyi  A, B vz pal rr 37, 58 
Leptodactylus labyrinthicus A, B cl pal 31a 
Leptodactylus mystacinus B, C vz ln 19, 56 
Leptodactylus ocellatus A, B, C cl vz pal ln 23a, 57, OP1 
Odontophrynus sp. A vz rr 40 
Physalaemus cuvieri A, B, C cl vz pal ln 4a, 20, 23a, 24, 55, 58, 59, 

OP1 
Physalaemus nattereri B, C cl pal ln 20, 30, 31a 
Pseudopaludicola saltica A cl vz pal 5 
Elachistocleis ovalis A, B vz pal ln 20, 58 

 

Legenda: Área de ocorrência: A: chapadão da Canastra; B: chapada da Babilônia; C: zona de 
amortecimento Categorias dos ambientes: rp - riachos e ribeirões de pequena e 
média vazão sombreados; pg - grandes poças e ambientes úmidos permanentes na 
base de montanha; pal - poças e alagados localizados em áreas abertas, formados a 
partir de remansos; rr - ambientes úmidos, riachos temporários e corredeiras de 
pequeno e médio porte, localizados em ambientes rupestres; ln - lagoas naturais ou 
regiões alagadas com forte influência antrópica como lagoas marginais alteradas, 
represas, tanques de captação e seus ambientes marginais; arc - afloramentos 
rochosos sem sombreamento e relativamente distantes de qualquer corpo d’água; 
Método de constatação; cl = coleta, vz vocalizações;  
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Anexo 14 – Relação das Espécies de Répteis Diagnosticados na Área do Parque 
Nacional da Serra da Canastra, Durante a AER. 
 

Espécies Nome comum Registro
SERPENTES   
Família Boidae   
Boa constrictor Linnaeus, 1758  jibóia cp 
Família Colubridae   
Erythrolamprus aesculapii (Linnaeus, 1758) falsa-coral C 
Liophis miliaris (Linnaeus, 1758)  cobra-d’água cp 
Liophis poecilogyrus (Wied, 1825) cobra-cipó C 
Família Elapidae   
Micrurus frontalis (Duméril, Bibron & Duméril, 1854)  coral-verdadeira cp 
Família Viperidae   
Bothrops alternatus (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) urutu cp 
Crotalus durissus Linnaeus, 1758 cascavél C 
LAGARTOS   
Família Anguidae   
Ophiodes striatus (Spix, 1824) cobra-de-vidro C cp 
Família Gekkonidae   
Hemidactylus mabouia (Moreau de Jonnès, 1818) lagartixa C 
Família Gymnophtalmidae   
Cercosaura ocellata (Wagler, 1830) lagartixa-da-mata C 
Família Polychrotidae   
Polychrus acutirostris (Spix, 1825) camaleão C 
Família Scincidae   
Mabuya sp. lagartixa C 
Família Teiidae   
Ameiva ameiva (Linnaeus, 1758) lagarto-verde C 
Cnemidophorus ocellifer (Spix, 1824) lagarto-verde C 
Tupinambis sp. teiú C 
Família Tropiduridae   
Stenocercus sp. calango B 
Tropidurus itambere (Rodrigues, 1987) calango C 

 

Legenda: Registos obtidos através da observação direta no campo (C); registros obtidos através 
do exame de exemplares previamente capturados por moradores locais (cp); registros 
obtidos através da compilação de dados secundários (B). 
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Anexo 15 - Principais Ameaças às Populações Locais de Anfíbios e Répteis 
Identificadas na Região do PNSC, com outras Informações de Interesse. 
 

Ameaças Áreas 
identificadas 

Principais conseqüências 

Fogo repetido nas 
mesmas áreas em 
anos subsequentes 

A, B, C Morte direta de indivíduos e destruição 
de locais de abrigo, repouso e 
reprodução. 

Pastoreio excessivo B, C Compactação do solo e 
desestruturação da heterogeneidade 
dos habitas 

Tráfego constante de 
veículos 

A, B Mortandade direta de indivíduos e 
desestrutração de habitas  

Desmatamento ciliar B, C Redução e desestruturação de 
habitats 

Culturas 
homogêneas 

B, C Eliminação e alterações de habitats 

Visitação em excesso A, B Desestabilização e alterações nos 
habitats  

Mineração A, B, C Eliminação de habitas, alterações nos 
sistemas hídricos 

Erosões A, B, C Eliminação de habitas e alterações nos 
sistemas hídricos 

Legenda: Área: A: chapadão da Canastra; B: chapada da Babilônia C: zona de influência 
(entorno). 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 
 

675

Anexo 16 - Espécies Potencialmente Endêmicas do PNSC, com suas 
Respectivas Categorias Ambientais Preferenciais de Ocupação. 
 

Espécies Categorias ambientais 

Hyla ibitiguara  pg rr 

Scinax canastrensis rp fal 

Odontophrynus sp. (aff. moratoi) pal rr 

 
Legenda: Categorias dos ambientes: rp - riachos e ribeirões de pequena e média vazão 

sombreados; pg - grandes poças e ambientes úmidos permanentes na base de montanha; 
pal - poças e alagados localizados em áreas abertas, formados a partir de remansos; rr - 
ambientes úmidos, riachos temporários e corredeiras de pequeno e médio porte, localizados 
em ambientes rupestres; fal - matas inundáveis ou paludosas com poças e áreas alagadas de 
baixa vazão. 
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Anexo 17 – Categorização das Espécies de Anfíbios Diagnosticados para o 
Parque Nacional da Serra da Canastra. 
 
 

Espécies Categorias 
Bufo paracnemis Co 
Bufo rufus Co 
Epipedobates flavopictus Co 
Hyalinobatrachium sp. M Co 
Centrolenella sp. Enp 
Hyla albopunctata Co 
Hyla biobeba Co 
Hyla cipoensis Co 
Hyla cf. circumdata Co 
Hyla faber Co 
Hyla elongata Co 
Hyla ibitiguara  Enp 
Hyla jimi Co 
Hyla minuta Co 
Hyla rubicundula Co 
Hyla sazimai Ra 
Scinax fuscovarius Co 
Scinax canastrensis Enp 
Scinax machadoi Co 
Scinax maracaya Ra 
Scinax squalirostris Co 
Crossodactylus cf. trachystomys Co 
Eleutherodactylus juipoca Co 
Leptodactylus cunicularius Co 
Leptodactylus fuscus Co 
Leptodactylus jolyi  Co 
Leptodactylus labyrinthicus Co 
Leptodactylus mystacinus Co 
Leptodactylus ocellatus Co 
Odontophrynus cf. carvalhoi ? 
Odontophrynus sp. (aff. moratoi) Enp Ra 
Physalaemus cuvieri Co 
Physalaemus nattereri Co 
Pseudopaludicola saltica Co 
Elachistocleis ovalis Co 

 

Legenda: Am - ameaçadas de extinção ou vulneráveis; Ra - raros ou com distribuição 
relativamente restrita; Enp - potencialmente endêmicos; M - migratórios; Exo - exóticos; Co - 
relativamente comuns; ? - falta elucidação taxonômica para definição da categoria. 
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Anexo 18 – Categorização das Espécies de Répteis Diagnosticados para o 
Parque Nacional da Serra da Canastra. 
 

Espécies Categorias 
Boa constrictor Co 
Erythrolamprus aesculapii Co  
Liophis miliaris Co  
Liophis poecilogyrus Co  
Micrurus frontalis Co  
Bothrops alternatus Co  
Crotalus durissus Co  
Ophiodes striatus Co  
Hemidactylus mabouia Co  
Cercosaura ocellata Co  
Polychrus acutirostris Co  
Mabuya sp. ?  
Ameiva ameiva Co  
Cnemidophorus ocellifer Co  
Tupinambis sp. ? 
Stenocercus sp. ? 
Tropidurus itambere Co  

 

Legenda: Am - ameaçadas de extinção ou vulneráveis; Ra - raros ou com distribuição 
relativamente restrita; Enp - potencialmente endêmicos; M - migratórios; Exo - 
exóticos; Co - relativamente comuns; ? - falta elucidação taxonômica para definição da 
categoria. 
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Anexo 19- Aves com Ocorrência Constatada durante a Avaliação Ecológica Rápida no Parque Nacional da Serra da Canastra e Entorno (Buzzetti, 
2002)  Além das Citadas em Bibliografia (Silveira 1998; 1999; Machado et alii, 1998; Andrade, 1999).  

Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
ORDEM TINAMIFORMES   
família Tinamidae     

Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815) inhambu-guaçú B E fm me  
Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827) inhambu-chororó B C cer cs cul pa  
Crypturellus tataupa (Temminck, 1815) inhambu-chintã B ced fm  
Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815) perdiz B C cer cerp cs clu  
Nothura minor (Spix, 1825) codorna-mineira B C cs cls clu Am In AE 
Nothura maculosa (Temminck, 1815) codorna B;C cer cs cls clu  
Taoniscus nanus (Temminck, 1815) inhambu-carapé B C cer cs cls clu Am In AE 

ORDEM STRUTHIONIFORMES   
família Rheidae     

Rhea americana (Linnaeus, 1758) ema B C cer cs cls clu Am 
ORDEM PODICIPEDIFORMES   
família Podicipedidae     

Tachybaptus dominicus (Linnaeus, 1766) mergulhão-pequeno B pg pal  
Podilymbus podiceps (Linnaeus, 1758) mergulhão B pal ln  

ORDEM PELICANIFORMES   
Família Phalacrocoracidae     

Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789) biguá B rm  
família Anhingidae     

Anhinga anhinga (Linnaeus, 1766) biguatinga B C rm  
ORDEM CICONIIFORMES   
família Ardeidae     

Ardea cocoi Linnaeus, 1766 maguari B pp rm  
Casmerodius albus (Linnaeus, 1758) garça-branca-grande B C pal In  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Egretta thula (Molina, 1782) garça-branca-pequena B pal ln  
Bubulcus ibis (Linnaeus, 1758) garça-boiadeira B C pa fc  
Butorides striatus (Linnaeus, 1758) socozinho B fal fc  
Syrigma sibilatrix (Temminck, 1824) maria-faceira B C cul pa  
Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783) socó-boi C fal fc  

família Threskiornithidae     
Theristicus caudatus (Boddaert, 1783) curicaca B C clu cul pa  
Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789) corocoró C fal pp  

família Ciconiidae     
Mycteria americana Linnaeus, 1758 cabeça-seca B fal fc pp  

família Cathartidae     
Sarcoramphus papa (Linnaeus, 1758) urubú-rei B C esc  
Coragyps atratus (Bechstein, 1793) urubú-de-cabeça-preta B C ced fm lv cul pa  
Cathartes aura (Linnaeus, 1758) urubú-caçador B C cer fc pa crp  

ORDEM ANSERIFORMES   
família Anatidae     

Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816) marreca-caneleira    
Dendrocygna viduata (Linnaeus, 1766) irerê B pp  
Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789) ananaí B C pp;ln  
Cairina moschata (Linnaeus, 1758) pato-do-mato B fal pp Vu 
Mergus octosetaceus Vieillot, 1817 pato-mergulhão B C rm rp pg Am Ra AE 

ORDEM FALCONIFORMES   
família Accipitridae     

Elanus leucurus (Vieillot, 1818) gavião-peneira B C ced cer cs cul pa  
Leptodon cayanensis (Latham, 1790) gavião-de-cabeça-cinza B C fm fc me  
Ictinia plumbea (Gmelin, 1788) sovi B fm  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817) caramujeiro C ln rf  
Accipiter striatus Vieillot, 1807  gavião-bombachinha B fm me  
Accipiter bicolor (Vieillot, 1817) gavião-bombach.-grande C fm me  
Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819) águia-chilena B C crp esc Pc 
Buteo albicaudatus Vieillot, 1816 gavião-de-rabo-branco B C crp esc  
Buteo brachyurus Vieillot, 1816 gavião-de-cauda-curta B fm me  
Rupornis magnirostris Gmelin, 1788 gavião-carijó B C ced fm fc me es cul rf  
Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824) gavião-de-asa-de-telha B pp Pc 
Buteogallus meridionalis (Latham, 1790) gavião-caboclo B C ced cer cs cul pa  
Harpyhaliaetus coronatus (Vieillot, 1817) águia-cinzenta B ced cer fes Am Pc 
Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816) gavião-pato B fm me Am Pc 
Circus buffoni (Gmelin, 1788) gavião-do-mangue B pp  

família Falconidae     
Herpetotheres cachinnans (Linnaeus, 1758) acauã B C fm fal me  
Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817) gavião-relógio B C fm  
Milvago chimachima (Vieillot, 1816) carrapateiro B C cerp crp es cul pa  
Milvago chimango (Vieillot, 1816) chimango B E lv pa M 
Polyborus plancus (Miller, 1777) caracará B C cer cerp crp es lv pa  
Falco rufigularis Daudin, 1800 cauré B C fc  
Falco femoralis Temminck, 1822 falcão-de-coleira B C ced cer cs crp cls  
Falco sparverius Linnaeus, 1758 quiriquiri B C ced crp cul pa rf  

ORDEM CRACIFORMES   
família Cracidae     

Penelope superciliaris Temminck, 1815 jacupemba B E fm fes  
Penelope obscura Temminck, 1815 jacuguaçú C fm Am 

ORDEM GRUIFORMES   
família Rallidae     
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Rallus nigricans Vieillot, 1819 saracura-sanã B C pp  
Aramides cajanea Müller, 1776 três-potes B C fc  
Aramides saracura (Spix, 1825) saracura-do-mato C fc  
Porzana albicollis (Vieillot, 1819) sana-carijó C pp  
Micropygia schomburgkii (Schomburgk, 1848) maxalalagá B C cls clu Di Pc In Vu 
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) frango-d’água-comum B C pp ln  

família Cariamidae     
Cariama cristata (Linnaeus, 1766) seriema B C ced cer cs crp pa  

ORDEM CHARADRIIFORMES   
família Jacanidae     

Jacana jacana (Linnaeus, 1766) jaçanã B pp  
família Charadriidae     

Vanellus chilensis (Molina, 1782) quero-quero B C cul pa ln  
família Scolopacidae     

Bartramia longicauda (Bechstein, 1812) maçarico-do-campo B cs clu M 
Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816) narceja B C clu  
Gallinago undulata (Boddaert, 1783) narcejão B C clu In 

ORDEM COLUMBIFORMES   
família Columbidae     

Columba livia Gmelin, 1789 pombo-doméstico B ur Exo 
Columba speciosa Gmelin, 1789 pomba-trocal B fes  
Columba picazuro Temminck, 1813 pomba-asa-branca B C ced fm cul pa  

família Columbidae cont.     
Columba cayennensis Bonnaterre, 1792 pomba-galega B C crp fm tc  

Columba plumbea Vieillot, 1818 pomba-amargosa B C fm me  

Zenaida auriculata (Des Murs, 1847) avoante B C cerp crp es ur cul  

Columbina minuta (Linnaeus, 1766) rolinha-deasa-canela B cer  

Columbina talpacoti (Temminck, 1811) rolinha B C ur cul pa  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Columbina picui (Temminck, 1813) rolinha-branca B cul pa  

Scardafella squammata (Lesson, 1831) fogo-apagou B C cul lv pa  

Leptotila verreauxi Bonaparte, 1855 juriti B C fm fes  

Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792) gemedeira B C fm fes  

ORDEM PSITTACIFORMES   
família Psittacidae     

Propyrrhura maracana (Vieillot, 1816) maracanã-do-buriti B E fal Pa Pc Vu 

Diopsittaca nobilis (Linnaeus, 1758) maracanã-nobre C es fc  

Aratinga leucophthalmus (Müller, 1776) periquitão-maracanã B C ced cer cerp crp esc  

Aratinga auricapilla (Kuhl, 1820) jandaia-de-testa-vermelha B C fm ur Pa Vu 

Aratinga aurea (Gmelin, 1788) periquito-rei B C ced cer cerp  

Pyrrhura frontalis (Vieillot, 1818) tiriba-de-testa-vermelha B C fm me  

Forpus crassirostris (Taczanowski, 1883) tuim B C fc cul ln  

Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) periquito-de-encontro-amarelo B C ced cerp fm fc ur  

Brotogeris tirica (Gmelin, 1788) periquito-rico B fm  

Pionus maximiliani (Kuhl, 1820) maitaca-de-maximiliano B C fm me  

Amazona aestiva (Linnaeus, 1758) papagaio-verdadeiro C fm Pa Vu 

Amazona xanthops (Spix, 1824) papagaio-galego C ced cer cerp rf Am In 

ORDEM CUCULIFORMES   
família Cuculidae     

Coccyzus melacoryphus Vieillot, 1817 papa-lagarta B ced M 
Piaya cayana (Linnaeus, 1766) alma-de-gato B C fm fes fal  
Crotophaga ani Linnaeus, 1758 anu-preto B C pa  
Guira guira (Gmelin, 1788) anu-branco B C ur cul pa  
Tapera naevia (Linnaeus, 1766) saci B C ced cer  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
ORDEM STRIGIFORMES   
família Tytonidae     

Tyto alba (Scopoli, 1769) suindara B C cls pa  
família Strigidae     

Otus choliba (Vieillot, 1817) corujinha-do-mato B C fm fc  
Bubo virginianus (Gmelin, 1788) corujão-orelhudo B E ced esc  
Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788) caburé B C ur cerp  
Speotyto cunicularia (Molina, 1782) buraqueira B C cls cs  
Asio stygius (Wagler, 1832) mocho-diabo C cls clu ur Ra 
Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) mocho-dos-banhados B C cls clu Pc In Vu 

ORDEM CAPRIMULGIFORMES   
família Nyctibiidae     

Nyctibius griseus (Gmelin, 1789) urutau B C fm fal fc  
família Caprimulgidae     

Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1788) tuju C fm me  
Chordeiles pusillus Gould, 1861 bacurauzinho B C cer cs cls  
Podager nacunda (Vieillot, 1817) corucão B clu  
Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789) curiango B C fm fal fc  
Caprimulgus rufus (Boddaert, 1783) joão-corta-pau C fm tal M 

família Caprimulgidae cont.     
Caprimulgus longirostris Bonaparte, 1825 bacurau-da-telha B C cerp crp arc Pc 
Caprimulgus maculicaudus (Lawrence, 1862) bacurau-rabo-maculado B C crp clu Pa Pc In  
Caprimulgus parvulus Gould, 1837 bacurau-pequeno B C ced cd M 
Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789) bacurau-tesoura B C cer fc  
Eleothreptus anomalus (Gould, 1837) curiango-do-banhado B C cer cs cls clu Am Ra In  

ORDEM APODIFORMES   
família Apodidae     
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796) andorinhão-de-coleira B C pg  
Cypseloides senex (Temminck, 1826) andorinhão-velho-da-cascata B pg  
Cypseloides fumigatus (Streubel, 1848) andorinhão-preto-da-cascata B C pg  
Chaetura andrei Berlepsch & Hartert, 1902 andorinhão-do-temporal B C ur cul  

família Trochilidae     
    Phaethornis eurynome (Lesson, 1832) rabo-branco-de-sobre-amarelo B C fm fal fc pp  

Eupetomena macroura (Gmelin, 1788) tesourão B C crp clu fm ur cul  
Melanotrochilus fuscus (Vieillot, 1817) beija-flor-preto-e-branco C fm  
Colibri serrirostris (Vieillot, 1816) beija-flor-de-orelha-violeta B C ced cer cerp crp M 
Lophornis magnifica (Vieillot, 1817) topetinho-vermelho B fm  
Chlorostilbon aureoventris (d'Orbigny & Lafresnaye, 1838) besourinho-de-bico-vermelho B C fm fes fc ur cul in  
Thalurania furcata (Gmelin, 1788) beija-flor-tesoura-verde B C fm fal  
Thalurania glaucopis (Gmelin, 1788) tesoura-de-fronte-violeta B C fm me  
Polytmus guainumbi (Pallas, 1764) beija-flor-dourado-de-bico-curvo B C cs clu pal  
Amazilia versicolor (Vieillot, 1818) beija-flor-de-banda-branca C ur fm fc  
Amazilia lactea (Lesson, 1832) beija-flor-de-peito-azul C fc ur  
Heliactin cornuta (Wied, 1821) chifre-de-ouro C ced cer Pc In 
Heliomaster squamosus (Temminck, 1823) bico-reto-de-banda-branca B C fal fc  
Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783) estrelinha B fm  

ORDEM TROGONIFORMES   
família Trogonidae     

Trogon surrucura Vieillot, 1817 surucuá-de-peito-azul B C fm me  
ORDEM CORACIIFORMES   
família Alcedinidae     

Ceryle torquata (Linnaeus, 1766) martim-pescador-grande B C pg rm  
Chloroceryle amazona (Latham, 1790) martim-pescador-verde B C pg rm  
Chloroceryle americana (Gmelin, 1788) martim-pescador-pequeno B C rm  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
família Momotidae     
  Baryphthengus ruficapillus (Vieillot, 1818) juruva B C fm fal  
ORDEM PICIFORMES   
família Galbulidae     

Galbula ruficauda Cuvier, 1817 bico-de-agulha-de-rabo-vermelho B C fm fes fal fc  
família Bucconidae     

Nystalus chacuru (Vieillot, 1816) joão-bobo B C ced cerp crp  
Malacoptila striata (Spix, 1822) joão-barbudo C fm me  
Nonnula rubecula (Spix, 1824) macuru C fes Pc 

família Ramphastidae     
Ramphastos dicolorus Linnaeus, 1766 tucano-de-bico-verde B C fm me  
Ramphastos toco Müller, 1776 tucanuçú B C fes fal ced rf  

família Picidae     
Picumnus cirratus Temminck, 1825 pica-pau-anão-barrado B C fm  
Colaptes campestris (Vieillot, 1818) pica-pau-do-campo B C ced cer cls  
Colaptes melanochloros (Gmelin, 1788) pica-pau-verde-barrado B C ced fm fal  
Celeus flavescens (Gmelin, 1788) pica-pau-de-cabeça-amarela B C fm me  

família Picidae cont.     
Dryocopus lineatus (Linnaeus, 1766) pica-pau-de-banda-branca B ced fm  
Melanerpes candidus (Otto, 1796) birro B C ced cul pa  
Veniliornis spilogaster (Wagler, 1827) pica-pauzinho B fm  
Veniliornis passerinus (Linnaeus, 1766) pica-pauzinho-anão B C ced fes  
Picoides mixtus (Boddaert, 1783) pica-pau-chorão C ced Pa Ra In Vu 
Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788) pica-pau-rei-de-topete-vermelho C ced cer  
Campephilus robustus (Lichtenstein, 1819) pica-pau-rei B fm me Am In 

ORDEM PASSERIFORMES   
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
família Rhinocryptidae     

Melanopareia torquata (Wied, 1831) tapaculo-de-colarinho B C cer cs crp Pc In 
Scytalopus novacapitalis Sick, 1958 tapaculo-de-brasília B C fm fal fc Am Pc 

família Thamnophilidae     
Taraba major (Vieillot, 1816) choró-boi B C fc  
Thamnophilus doliatus (Linnaeus, 1764) choca-barrada C fes  
Thamnophilus punctatus (Shaw, 1809) choca-bate-cabo B cd  
Thamnophilus caerulescens Vieillot, 1816 choca-da-mata B C fm me  
Thamnophilus torquatus Swainson, 1825 choca-de-asa-vermelha B C ced cer cul  
Dysithamnus mentalis (Temminck, 1823) choquinha-lisa B C fm me  
Herpsilochmus atricapillus Pelzeln, 1868 chorozinho-de-chapéu-preto B C fm  
Herpsilochmus longirostris Pelzeln, 1868 chorozinho-de-bico-comprido B C fes fal  
Drymophila malura Temminck, 1825 choquinha-carijó B C fes  
Pyriglena leucoptera (Vieillot, 1818) papa-taoca-do-sul B C fm  

família Conopophagidae     
Conopophaga lineata (Wied, 1831) chupa-dente B C fm me  

família Furnariidae     
Geobates poecilopterus (Wied, 1830) andarilho B C cs crp cls Am Ra In Vu 
Furnarius rufus (Gmelin, 1788) joão-de-barro B C cul pa  
Furnarius figulus (Lichtenstein, 1823) amassa-barro B cul  
Synallaxis spixi Sclater, 1856 joão-teneném B C cer cul pa  
Synallaxis ruficapilla Vieillot, 1819 pichororé B C fm  
Synallaxis frontalis Pelzeln, 1859 petrim B C fes  
Synallaxis albescens Temminck, 1823 uipí B C ced cs  
Synallaxis cinerascens Temminck, 1823 joão-teneném-da-mata B fm  
Phacellodomus rufifrons (Wied, 1821) joão-de-pau B C ced cer crp  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Anumbius annumbi (Vieillot, 1817) cochicho B C cer crp cls  
Philydor dimidiatus Pelzeln, 1859 limpa-folha-do-brejo B fal Pc 
Philydor rufus Vieillot, 1818 limpa-folha-testa-baia B C fm me  
Automolus leucophthalmus (Wied, 1821) barranqueiro-de-olho-branco B C fm me  
Xenops rutilans Temminck, 1821 bico-virado-carijó B C fm fc  
Lochmias nematura (Lichtenstein, 1823) joão-porca B C fal  

família Dendrocolaptidae     
Sittasomus griseicapillus (Vieillot, 1818) arapaçu-verde B C fm tc  
Xiphocolaptes albicollis (Vieillot, 1818) arapaçu-de-garganta-branca B fm me  
Dendrocolaptes platyrostris Spix, 1824 rarpaçu-grande B fm me  
Lepidocolaptes angustirostris (Vieillot, 1818) arapaçu-do-cerrado B C ced cer  
Lepidocolaptes squamatus (Lichtenstein, 1820) arapaçu-escamado B C fm me  
Lepidocolaptes fuscus (Vieillot, 1818) arapaçu-rajado C fm  

família Tyrannidae     
Phyllomyias fasciatus (Thunberg, 1822) piolhinho B C fm  
Phyllomyias burmeisteri Caban. & Heine, 1859 poaieiro-do-sul C fm me  

família Tyrannidae cont.     
Phyllomyias virescens (Temminck, 1824) poaieiro-verde C fm me Pc 
Camptostoma obsoletum (Temminck, 1824) risadinha B C ced fm fes me  
Suiriri suiriri (Vieillot, 1818) suiriri-cinzento B C ced cer  
Myiopagis viridicata (Vieillot, 1817) guaracava-de-olheiras C fes  
Myiopagis caniceps (Swainson, 1868) maria-da-copa B C fm fes  
Myiopagis gaimardii (d'Orbigny, 1837) guaracava B fes  
Elaenia flavogaster (Thunberg, 1822) guaracava-de-barriga-amarela B C ced fc  
Elaenia mesoleuca (Lichtenstein, 1830) tuque B C fm  
Elaenia cristata Pelzeln, 1868 guaracava-de-topete-uniforme B C ced cerp crp  
Elaenia obscura d'Orbigny & Lafresnaye, 1837 tucão B C fal fc  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Elaenia chiriquensis Lawrence, 1865 chibum B C ced cerp crp  
Serpophaga nigricans (Vieillot, 1817) alegrinho-do-rio B C fal  
Serpophaga subcristata (Vieillot, 1817) alegrinho B C ced cer  
Culicivora caudacuta (Vieillot, 1818) papa-moscas-do-campo B C cer cs clu Am In 
Polystictus superciliaris (Wied, 1831) papa-moscas-de-costas-cinzentas B C cer crp clu Pc In 
Mionectes rufiventris Cabanis, 1846 abre-asa-de-cabeça-cinza B C fm  
Leptopogon amaurocephalus Tschudi, 1846 cabeçudo B C fm me  
Pogonotriccus eximius (Temminck, 1822) barbudinho B fm Pc 
Phylloscartes ventralis (Temminck, 1824) borboletinha-do-mato B C fm me  
Capsiempis flaveola (Lichtenstein, 1823) marianinha-amarela B C fm  
Corythopis delalandi (Lesson, 1830) estalador B C fes  
Hemitriccus striaticollis (Lafresnaye, 1853) sebinho-rajado-amarelo B fes  
Hemitriccus margaritaceiventer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) sebinho-de-olho-de-ouro B ced  
Todirostrum poliocephalum (Wied, 1831) teque-teque B C fm fes  

família Tyrannidae cont.     
Todirostrum cinereum (Linnaeus, 1766) ferreirinho B C fm me  
Todirostrum plumbeiceps Lafresnaye, 1846 ferreirinho-de-cara-canela B C fm fes  
Tolmomyias sulphurescens (Spix, 1825) bico-chato-de-orelha-preta B C fm fc me  
Platyrinchus mystaceus Vieillot, 1818 patinho B C fm me  
Myiophobus fasciatus (Müller, 1776) filipe B C cer  
Contopus cinereus (Spix, 1825) papa-moscas-cinzento C fm  
Lathrotriccus euleri (Cabanis, 1868) enferrujado B C fm me  
Cnemotriccus fuscatus (Wied, 1831) guaracavuçu C fes  
Pyrocephalus rubinus (Boddaert, 1783) verão B cer  
Xolmis cinerea (Vieillot, 1816) maria-branca B C ced cs cls  
Xolmis velata (Lichtenstein, 1823) noivinha-branca B C ced cs cls  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Knipolegus lophotes Boie, 1828 maria-preta-de-penacho B C cerp crp are  
Knipolegus nigerrimus (Vieillot, 1818) maria-preta-de-garganta-vermelha B C cer are Pc 
Knipolegus cyanirostris (Vieillot, 1818) maria-preta-de-bico-azulado B fm  
Fluvicola nengeta (Linnaeus, 1766) lavadeira-mascarada B C ur pa cul  
Arundinicola leucocephala (Linnaeus, 1764) lavadeira-de-cabeça-branca B pp fc  
Colonia colonus (Vieillot, 1818) viuvinha B C fm fes me  
Alectrurus tricolor (Vieillot, 1816) galito B C cs cls clu Am Pc In 
Gubernetes yetapa (Vieillot, 1818) tesoura-do-brejo B C pp  
Satrapa icterophrys (Vieillot, 1818) suiriri-pequeno B C cul  
Hirundinea ferruginea (Gmelin, 1788) gibão-de-couro B C esc  
Machetornis rixosus (Vieillot, 1819) bentevi-do-gado B C cul pa  
Casiornis rufa (Vieillot, 1816) caneleiro B C fes  
Sirystes sibilator (Vieillot, 1818) gritador B C fm fes  

família Tyrannidae cont.     
Myiarchus ferox (Gmelin, 1789) maria-cavaleira B C ced fm fes fal fc  

Myiarchus tyrannulus (Müller, 1776) maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado B C ced fc  

Myiarchus swainsoni Cabanis & Heine, 1859 irrê B C fm me  

Myiarchus tuberculifer (d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) maria-cavaleira-pequena B fes  

Pitangus sulphuratus (Linnaeus, 1766) bentevi B C ced fm fes fal fc  

Megarhynchus pitangua (Linnaeus, 1766) neinei B C fm me  

Myiozetetes similis (Spix, 1825) bentevizinho-de-penbacho-vermelho B C fm fal fc  

Myiodynastes maculatus (Müller, 1776) bentevi-rajado B C fm fes  

Legatus leucophaius (Vieillot, 1818) bentevi-pirata B fm fes M 

Empidonomis varius (Vieillot, 1818) peitica B C fm fes  

Griseotyranus aurantioatrocristatus Hellmayr, 1837 peitica-de-chapéu-preto B fes M 
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Tyrannus savana (Vieillot, 1808) tesoura B C cul pa M 

Tyrannus melancholicus Vieillot, 1819 suirirí B C cer cul pa M 

Tyrannus albogularis Burmeister, 1856 suirirí-de-garganta-branca B C ur fm  

Pachyramphus castaneus (Jardine. & Selby, 1827) caneleiro B C fm  

Pachyramphus polychopterus (Vieillot, 1818) caneleiro-preto B C fm me fes  

Tityra cayana (Linnaeus, 1766) anambé-branco-de-rabo-preto B C fm  

família Pipridae     
Antilophia galeata (Lichtenstein, 1823) soldadinho B C fal fc  

Ilicura militaris (Shaw & Nodder, 1808) tangarazinho B C fm fal fc  

Manacus manacus (Linnaeus, 1766) rendeira B C fm fal  

Neopelma pallescens (Lafresnaye, 1853) fruxú-do-cerradão C fes  

Schiffornis virescens (Lafresnaye, 1831) flautim B C fm fc  

família Cotingidae     
Pyroderus scutatus (Shaw, 1792) pavó B fm Am 
Procnias nudicollis (Vieillot, 1817) araponga E fm Am In 

família Hirundinidae     
Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783) andorinha-do-rio B rm  
Tachycineta leucorrhoa (Vieillot, 1817) andorinha-de-sobre-branco B C cs  
Phaeoprogne tapera (Linnaeus, 1766) andorinha-do-campo B C ur ced M 
Progne chalybea (Gmelin, 1789) andorinha-doméstica-grande B ur cls  
Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817) andorinhpequena-de-casa B C ur ln  
Alopochelidon fucata (Temminck, 1822) andorinha-morena B C cer cs clu  
Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817) andorinha-serrador B C cul fc pal  
Hirundo rustica Linnaeus, 1758 andorinha-de-bando C cs clu cls M 

família Corvidae     
Cyanocorax cristatellus (Temminck, 1823) gralha-do-campo B C ced cer  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Cyanocorax chrysops (Vieillot, 1818) gralha-picaça B C fm fes  

família Troglodytidae     
Donacobius atricapillus (Linnaeus, 1766) japacanim B pp  
Cistothorus platensis (Latham, 1790) corruíra-do-campo B C cs cls clu Pc In Vu 
Troglodytes aedon Vieillot, 1808 corruíra B C cer cul rf  

família Muscicapidae Turdinae     
Turdus subalaris (Seebohm, 1887) sabiá-ferreiro B C fm fes M Pc 
Turdus rufiventris Vieillot, 1818 sabiá-laranjeira B C fm fal fc  
Turdus leucomelas Vieillot, 1818 sabiá-barranco B C fm fes fc  
Turdus amaurochalinus Cabanis, 1851 sabiá-poca B C fc  

família Mimidae     
Mimus saturninus (Lichtenstein, 1823) sabiá-do-campo B C ced crp  

família Motacillidae     
Anthus helllmayri Hartert, 1909 caminheiro-de-barriga-acanelada B C cs cls In 
Anthus lutescens Pucheran, 1855 caminheiro-zumbidor B pa  
Anthus nattereri Sclater, 1878 caminheiro-grande B C cs cls clu Am Ra In 

família Vireonidae     
Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789) pitiguari B C fm fc  
Vireo chivi (Vieillot, 1817) juruviara B C fm fes M 
Hylophilus amaurocephalus (Nordmann, 1835) vite-vite-de-olho-cinza B C fes fal fc  

família Emberizidae Parulinae     
Parula pitiayumi (Vieillot, 1817) mariquita B C fm fes fal  
Geothlypis aequinoctialis (Gmelin, 1789) pia-cobra B C fc  
Basileuterus flaveolus (Baird, 1865) canário-do-mato B C fes  
Basileuterus culicivorus hypoleucus Bonaparte, 1851 pichito B C   
Basileuterus leucophrys Bonaparte, 1851 pula-pula-de-sombrancelha B C fm fes fc Pc Vu 
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Basileuterus leucoblepharus (Vieillot, 1817) pula-pula-assobiador B C fal  

família Emberizidae Coerebinae     
Coereba flaveola (Linnaeus, 1758) cambacica B C fm me  

família Emberizidae Thraupinae     
Schistochlamys ruficapillus (Vieillot, 1817) bico-de-veludo B C cerp crp  
Neothraupis fasciata (Lichtenstein, 1823) cigarra-do-campo B C ced cer Pc In 
Cypsnagra hirundinacea (Lesson, 1823) bandoleta B C ced cer Pc In 
Cissopis leveriana (Gmelin, 1788) tietinga B fm  
Thlypopsis sordida (Lafresnaye & d'Orbigny, 1837) canário-sapé B C fm fc  
Hemithraupis guira (Linnaeus, 1766) saíra-de-papo-preto B C ced fes  
Hemithraupis ruficapilla (Vieillot, 1818) saíra-da-mata B C fm me fc  

família Emberizidae Thraupinae cont.     
Nemosia pileata (Boddaert, 1783) saíra-de-chapéu-preto B C fm fc  
Tachyphonus coronatus (Vieillot, 1822) tié-preto B C fm fes fc  
Tachyphonus rufus (Boddaert, 1783) pipira-preta B fes  
Trichothraupis melanops (Vieillot, 1818) tié-de-topete B C fm me  
Piranga flava (Vieillot, 1822) sanhaço-de-fogo B C cerp crp  
Thraupis sayaca (Linnaeus, 1766) sanhaço-cinzento B C fal fc ur  
Thraupis palmarum (Wied, 1821) sanhaço-do-coqueiro B fc  
Pipraeidea melanonota (Vieillot, 1819) viúva B fm  
Euphonia chlorotica (Linnaeus, 1776) vi-vi B C fm fes ced  
Euphonia cyanocephala (Müller, 1776) gaturamo-rei B fm  
Tangara cyanoventris (Vieillot, 1819) douradinha B C fm fc me Pc 
Tangara cayana (Linnaeus, 1766) saíra-amarela B C fm fes fc fal  
Dacnis cayana (Linnaeus, 1766) saí-azul B C fm fes fc fal  
Conirostrum speciosum (Temminck, 1824) figuinha-de-rabo-castanho B C fm  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
família Emberizidae Tersininae     

Tersina viridis (Illiger, 1811) saí-andorinha B C fm fes fc  
família Emberizidae Emberizinae     

Zonotrichia capensis (Müller, 1776) tico-tico B C ced cs crp cd ur  
Ammodramus humeralis (Bosc, 1792) tico-tico-do-campo-verdadeiro B C cs cls clu  
Poospiza cinerea Bonaparte, 1851 capacetinho-do-oco-do-pau C fc cul pp Am Ra 
Haplospiza unicolor Cabanis, 1851 cigarra-bambú B fm  
Donacospiza albifrons (Vieillot, 1817) tico-tico-do-banhado B cer Pc 
Sicalis citrina Pelzeln, 1870 canarinho-rasteiro B C cerp crp In 
Sicalis flaveola (Linnaeus, 1766) canário-da-terra-verdadeiro B C ur fc Am 

família Emberizidae Emberizinae cont.     
Sicalis luteola (Sparrman, 1789) tipio B cs  
Emberizoides herbicola (Vieillot, 1817) canário-do-campo B C cs cls clu  
Embernagra platensis (Gmelin, 1789) sabiá-do-banhado B C cls clu fc  
Volatinia jacarina (Linnaeus, 1766) tiziu B C cer  
Sporophila plumbea (Wied, 1830) patativa-verdadeira B C cer ced crp  
Sporophila lineola (Linnaeus, 1758) bigodinho B C ur cul  
Sporophila nigricollis (Vieillot, 1823) baiano B C ur cul  
Sporophila caerulescens (Vieillot, 1817) coleirinho B C ur cul pa  
Sporophila leucoptera (Vieillot, 1817) chorão B C pp  
Sporophila bouvreuil (Müller, 1776) caboclinho B C fc clu In M 
Sporophila hypochroma Todd, 1915 caboclinho-de-sobre-ferrugem B clu Pa Ra In M 
Sporophila melanogaster (Pelzeln, 1870) caboclinho-de-barriga-preta B clu Am In M 
Oryzoborus maximiliani (Cabanis, 1851) bicudo B fc Am 
Oryzoborus angolensis (Linnaeus, 1766) curió B fc Am 
Tiaris fuliginosa (Wied, 1830) cigarra-do-coqueiro C fm fes fal  
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Táxons Nome popular Fonte Fisionomias Vegetais Status 
Arremon flavirostris Swainson, 1837 tico-tico-do-mato-de-bico-amarelo B C fes  
Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822) tico-tico-do-campo B C cls cs clu Pa Ra In Vu 
Coryphospingus pileatus (Wied, 1821) galinho-da-serra B C fc ced  
Coryphospingus cucullatus (Müller, 1817) tico-tico-rei B ced  

família Emberizidae Cardinalinae     
Saltator similis Lafresnaye & d'Orbigny, 1837 trinca-ferro-verdadeiro B C fm fc fes  
Saltator atricollis Vieillot, 1817 bico-de-pimenta B C ced cer  
Passerina brissonii (Lichtenstein, 1758) azulão B C fc  
Porphyrospiza caerulescens (Wied, 1830) campainha-azul B C cerp crp Pc In 

família Emberizidae Icterinae     
Psarocolius decumanus (Pallas, 1769) japú B C fc  
Icterus cayanensis (Linnaeus, 1766) encontro C fc  
Agelaius ruficapillus Vieillot, 1819 garibaldi B C pp  
Pseudoleistes guirahuro (Vieillot, 1819) chopim-do-brejo B C clu ln  
Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819) graúna B C ced  
Molothrus bonariensis (Gmelin, 1789) chopim B C ur cul pa  
Scaphidura oryzivora (Gmelin, 1788) iraúna-grande B cul fc  

família Fringillidae     
Carduelis magellanicus (Vieillot, 1805) pintassilgo B C crp clu  

família Passeridae     
Passer domesticus (Linnaeus, 1758) pardal B C ur Exo 

 
Legenda Fisionomias Vegetais e Ambientais: Fonte de informação: C – dados primários, registros em campo; B – dados secundários, bibliografia; E – entrevista com 
morador, pesquisador local ou membro da AER. Fisionomias Vegetais e Ambientais: ced – cerrado denso; cer – cerrado ralo; cerp – cerrado rupestre; cs – campo sujo; crp – 
campo rupestre; cl – campo limpo; cls – campo limpo seco; clu – campo limpo úmido; fm – floresta mesófila; fes – floresta estacional subperenifolia; fal – floresta alagada; 
cd – cerradão; fc – floresta ciliar; me – mata de encosta; ur – ambiente urbano ou urbanizado; es – estradas e acessos; lv – lavras a céu aberto; cul – culturas; pa – 
pastagens; rf – reflorestamentos homogêneos; rm – rios de média e elevada vazão; rp – riachos e ribeirões de pequena e média vazão; pp – áreas alagadas de baixa vazão 
no interior de matas paludosas; pg – grandes poças na base de montanha, caracterizados como base de grandes cachoeiras ou corredeiras; pal – poças e alagados 
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localizados em áreas abertas; rr – ambientes úmidos, riachos temporários e corredeiras de pequeno e médio porte, localizadas em ambientes rupestres; ln – lagoas 
naturais/regiões alagadas com forte influência antrópica; esc – escarpas e fendas de formações rochosas; gru – grutas, lajedos e lapas; arc – afloramentos rochosos 
localizados em ambientes de campo. ; lo – Ambientes lóticos; le – Ambientes lênticos; Status: Am - espécies ameaçadas de extinção; Pa - espécies provavelmente 
ameaçadas/insuficientemente conhecidas; Pc – espécie pouco comum; Ra – espécie rara; Vu – vulnerável; Exo – espécie exótica; Di – dados insuficientes para definição 
do status; M – espécie migratória; AE – animal especial, táxons relevantes para a conservação, devido à suscetibilidade a distúrbios ambientais; In - espécies indicadoras 
de qualidade ambiental para ambientes de campo (Collar et alii,1992; 1994; Wege & Long, 1995; Bernardes et alii, 1990; Stotz et alii, 1996; Sick, 1997;Machado et alii, 
1998); 
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Anexo 20– Espécies de Aves Registradas por Ponto de Observação durante a AER no Parque Nacional da Serra da Canastra e Entorno. 

Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 

ORDEM TINAMIFORMES   

família Tinamidae   
Crypturellus obsoletus inhambu-guaçú 28* 
Crypturellus parvirostris inhambu-chororó 14, 25, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 50 
Rhynchotus rufescens perdiz 36, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 71, OP-2 
Nothura minor codorna-mineira 30, 60, OP-1, OP-3, OP-7, OP-29 
Nothura maculosa codorna 11, 14, 29, 39, 40, 45 
Taoniscus nanus inhambu-carapé 45, 58, OP-7, OP-8, OP-18, OP-21, OP-24, OP-46 

ORDEM STRUTHIONIFORMES   

família Rheidae   
Rhea americana ema 23*, OP-2, OP-6, OP-22* 

ORDEM PELICANIFORMES   

família Anhingidae   
Anhinga anhinga biguatinga 35 

ORDEM CICONIIFORMES   

família Ardeidae   
Casmerodius albus garça-branca-grande OP-47 
Bubulcus ibis garça-boiadeira 25, 32 
Syrigma sibilatrix maria-faceira 31, 37, 61 
Tigrisoma lineatum socó-boi 35 

família Threskiornithidae   
Theristicus caudatus curicaca 29, 32, 39, 61, OP-3, OP-39 
Mesembrinibis cayennensis corocoró 35 

família Cathartidae   
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Sarcoramphus papa urubú-rei 2, 25, 49, 52, OP-15, OP-43 
Coragyps atratus urubú-de-cabeça-preta 2, 4, 11, 13, 15, 16, 18, 42, 44 
Cathartes aura urubú-caçador 15, 25, 35, 38, 54A, 

ORDEM ANSERIFORMES   

família Anatidae   
Amazonetta brasiliensis ananaí 19 

Mergus octosetaceus pato-mergulhão 1, 8, 37* 

ORDEM FALCONIFORMES   

família Accipitridae   
Elanus leucurus gavião-peneira 2, 21, 58 

Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza 15, 54 

Rostrhamus sociabilis caramujeiro OP-26 

Accipiter bicolor gavião-bombach.-grande 32, 35 

Geranoaetus melanoleucus águia-chilena 7*, 11, 47, 49, OP-45* 

Buteo albicaudatus gavião-de-rabo-branco 4, 5, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 58 

Rupornis magnirostris gavião-carijó 2, 11, 15, 20, 28, 30B, 31, 32, 35, 37, 43, 52A, 54, 60 

Buteogallus meridionalis gavião-caboclo 18, 31, 42, 61 

família Falconidae   
Herpetotheres cachinnans acauã 5, 11, 37, 52A 

Micrastur semitorquatus gavião-relógio 25 

Milvago chimachima carrapateiro 5, 8, 13, 22, 28, 31, 45, 57, 58, 60, 61, 69, 70, 72 

Milvago chimango chimango 44* 

Polyborus plancus caracará 1, 4, 5, 18, 20, 27, 30, 31, 32, 35, 37, 47, 54A, 71 

família Falconidae cont.   
Falco rufigularis cauré 28, OP-42 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 
 

 

698

Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Falco femoralis falcão-de-coleira 14, 23A, 40, 45 
Falco sparverius quiriquiri 23, 32 

ORDEM CRACIFORMES   

família Cracidae   
Penelope superciliaris jacupemba 22* 
Penelope obscura jacuguaçú OP-5 

ORDEM GRUIFORMES   

família Rallidae   
Rallus nigricans saracura-sanã 18 
Aramides cajanea três-potes OP-12 
Aramides saracura saracura-do-mato OP-35 
Porzana albicollis sana-carijó 19, 31 
Micropygia schomburgkii maxalalagá OP-18 
Gallinula chloropus frango-d’água-comum OP-47 

família Cariamidae   
Cariama cristata seriema 4, 11, 19, 29, 30B, 33, 39, 40, 43, 47, 50, 54A, 58 

ORDEM CHARADRIIFORMES   

família Charadriidae   
Vanellus chilensis quero-quero 14, 15, 24, 29, 31, 42, 61 

família Scolopacidae   
Gallinago paraguaiae narceja 31 
Gallinago undulata narcejão OP-11 

ORDEM COLUMBIFORMES   

família Columbidae   

Columba picazuro pomba-asa-branca 7, 9, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 36, 37, 39, 54, 54A, 61 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 

Columba cayennensis pomba-galega 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 21, 24, 29, 30, 36, 39, 42, 50, 52A 

Columba plumbea pomba-amargosa 54 

Zenaida auriculata avoante 6, 5, 23A, 27, 30, 30B, 33, 60, 67, 69 

Columbina talpacoti rolinha 4, 37, 53 

Scardafella squammata fogo-apagou 25, 29, 50, 53, 54A, 60 

Leptotila verreauxi juriti 4, 18, 20, 25, 28, 35, 47, 50 

Leptotila rufaxilla gemedeira 2, 22*, 35, 36 

ORDEM PSITTACIFORMES   

família Psittacidae   

Propyrrhura maracana maracanã-do-buriti 32* 

Diopsittaca nobilis maracanã-nobre OP-44* 

Aratinga leucophthalmus periquitão-maracanã 1, 2, 4, 11, 18, 22, 23A, 29, 30, 30B, 31, 33, 35, 42, 43, 47, 49, 50, 52A, 53, 54A, 58, 60, 67, 69 

Aratinga auricapilla jandaia-de-testa-vermelha 2, 4, 5, 11, 15, 20, 25, 36, 37, 38, 39, 42, 49, OP-40 

Aratinga aurea periquito-rei 3, 4, 5, 7, 11, 17, 18, 20, 27, 28, 30, 30B, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 50, 52A, 53, 54A, 60, 67 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha 2, 12, 22, 28 

Forpus xanthopterygius tuim 21, 28, 37, 52A, 53 

Brotogeris chiriri periquito-de-encontro-amarelo 1, 2, 3, 12, 17, 18, 22, 25, 28, 29, 32, 33, 34, 37, 53, OP-37 

Pionus maximiliani maitaca-de-maximiliano 2, 3, 39, 50 

Amazona xanthops papagaio-galego 58 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro 2 

ORDEM CUCULIFORMES   
família Cuculidae   

Piaya cayana alma-de-gato 1, 2, 18, 20, 21, 22, 35, 37, 42, 47, 50, 52, 54, 72 
Crotophaga ani anu-preto 18, 25, 31, 37, 60 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Guira guira anu-branco 20, 61 
Tapera naevia saci 4, 35, 50 

ORDEM STRIGIFORMES   
família Tytonidae   

Tyto alba suindara OP-41* 
família Strigidae   

Otus choliba corujinha-do-mato 11 
Bubo virginianus corujão-orelhudo 42* 
Glaucidium brasilianum caburé 30, OP-12, OP-33 
Speotyto cunicularia buraqueira 6, 30, 40, 45 
Asio stygius mocho-diabo OP-9, OP-27 
Asio flammeus  mocho-dos-banhados 57, OP-28 

ORDEM CAPRIMULGIFORMES   
família Nyctibiidae   

Nyctibius griseus urutau OP-10 
família Caprimulgidae   

Lurocalis semitorquatus tuju 14 
Chordeiles pusillus bacurauzinho 14, 19, 23A, 30 
Nyctidromus albicollis curiango 14, 19, 20, 30, 31 
Caprimulgus rufus joão-corta-pau 19 
Caprimulgus longirostris bacurau-da-telha 11, 24, 30, 31 

família Caprimulgidae cont.   
Caprimulgus maculicaudus bacurau-rabo-maculado OP-11 
Caprimulgus parvulus bacurau-pequeno 19, 30, 31 
Hydropsalis brasiliana bacurau-tesoura OP-11 
Eleothreptus anomalus curiango-do-banhado OP-11, OP-13, OP-14, OP-19, OP-20 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 

ORDEM APODIFORMES   
família Apodidae   

Streptoprocne zonaris andorinhão-de-coleira 1, 2, 11, 12, 14, 21, 25, 30, 37, 38, 39, 45, 67, OP-36 
Cypseloides fumigatus andorinhão-preto-da-cascata 23A, 33, 37, 39, 45, 49, 67, 69 
Chaetura andrei andorinhão-do-temporal 25, 54A 

família Trochilidae   
Phaethornis pretrei rabo-branco-de-sobre-amarelo 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 50, 54, 67 
Eupetomena macroura tesourão 4, 11, 25, 29, 30, 30B, 33, 35, 54, 67 
Melanotrochilus fuscus beija-flor-preto-e-branco 2, 11, 22, 32, 35, 37 
Colibri serrirostris beija-flor-de-orelha-violeta 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 21, 29, 32, 33, 34, 38, 39, 42, 40, 58, 60, 61, 70 
Chlorostilbon aureoventris besourinho-de-bico-vermelho 3, 4, 5, 8, 11, 15, 18, 20, 21, 25, 28, 47, 60, 67 
Thalurania furcata beija-flor-tesoura-verde 4, 11, 35, 37, 54, 30, OP-12 
Thalurania glaucopis tesoura-de-fronte-violeta 32 
Polytmus guainumbi beija-flor-dourado-de-bico-curvo 11 . 
Amazilia versicolor beija-flor-de-banda-branca 35, OP-12 
Amazila lactea beija-flor-de-peito azul OP-12 
Heliactin cornuta chifre-de-ouro 30B, 33, 39 
Heliomaster squamosus bico-reto-de-banda-branca 1, 3, 4, 35 

ORDEM TROGONIFORMES   
família Trogonidae   

Trogon surrucura surrucura surucuá-de-peito-azul 2, 15, 21, 28 

ORDEM CORACIFORMES   
família Alcedinidae   

Ceryle torquata martim-pescador-grande 25 
Chloroceryle amazona martim-pescador-verde 12 
Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno 1, 29 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
família Momotidae   

Baryphthengus ruficapillus juruva 18, 20 

ORDEM PICIFORMES   
família Galbulidae   

Galbula ruficauda bico-de-agulha-de-rabo-vermelho 1, 4, 15, 18, 20, 22, 25, 29, 35, 36, 53        . 
família Bucconidae   

Nystalus chacuru joão-bobo 4, 14, 30B, 33, 34, 39, 42, 47, 58, 67, 69 
Malacoptila striata joão-barbudo 54 
Nonnula rubecula macuru 35 

família Ramphastidae   
Ramphastos dicolorus tucano-de-bico-verde 19, 22*, 28 
Ramphastos toco tucanuçú 2, 4, 9, 15, 18, 25, 28, 31, 32, 35, 37, 42, 44, 50, 54, 54A, 58, 69 

família Picidae   
Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado 2, 8, 28, 35, 36, 47, 50, 54 
Colaptes campestris pica-pau-do-campo 4, 5, 6, 8, 9, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 31, 37, 39, 42, 44, 60 
Colaptes melanochloros pica-pau-verde-barrado 29, 35, 30B 
Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela 54 
Melanerpes candidus birro 30, 37, 43, 53 
Veniliornis passerinus pica-pauzinho-anão 2, 21, 25, 28, 37, 50, 35 
Picoides mixtus pica-pau-chorão 39 
Campephilus melanoleucos pica-pau-de-topete-vermelho 31 

ORDEM PASSERIFORMES   

família Rhinocryptidae   
Melanopareia troquata tapaculo-de-colarinho OP-23, OP-46* 
Scytalopus novacapitalis tapaculo-de-brasília 4, 8,  15, 42, 72 

família Thamnophilidae   
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Taraba major choró-boi OP-12 
Thamnophilus doliatus choca-barrada 25, 29, 30, OP-9 
Thamnophilus caerulescens choca-da-mata 2, 4, 15, 17, 21, 25, 28, 35, 42, 54 
Thamnophilus torquatus choca-de-asa-vermelha 39, 53, OP-16 
Dysithamnus mentalis choquinha-lisa 17, 54 
Herpsilochmus atricapillus chorozinho-de-chapéu-preto 2, 35, 54 
Herpsilochmus longirostris chorozinho-de-bico-comprido 30 
Drymophila malura choquinha-carijó 2, 54 
Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul 2, 12, 54 

família Conopophagidae   
Conopophaga lineata chupa-dente 2, 17, 54 

família Furnariidae   
Geobates poecilopterus andarilho 45, OP-8, OP-31 
Furnarius rufus joão-de-barro 4, 18, 20, 25, 30, 31, 37, 54A, 60 
Synallaxis spixi joão-teneném 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 18, 19, 21, 24, 35, 37, 42, 43, 44, 47, 50, 52A, 53, 54A, 71 
Synallaxis ruficapilla pichororé 12 
Synallaxis frontalis petrim 25, 47, 53 
Synallaxis albescens uipí 5, 37, 49, 54A, 58, 60 
Phacellodomus rufifrons joão-de-pau 4, 8, 18, 24, 25, 30, 30B, 31, 36, 47, 58, 60 
Anumbius annumbi cochicho 18, 24, 27, 30, 31, 37, 54A, 58 

família Furnariidae cont.   
Philydor rufus limpa-folha-testa-baia 2, 11, 17, 36, 37, 42, 50, 54 
Automolus leucophthalmus barranqueiro-de-olho-branco 17, 25, 54 
Xenops rutilans bico-virado-carijó 20, 54 
Lochmias nematura joão-porca 6, 25, 32, OP-37 

família Dendrocolaptidae   
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Sittasomus griseicapillus arapaçu-verde 2, 28, 54 
Lepidocolaptes angustirostris arapaçu-do-cerrado 8, 14, 21, 30, 30B, 31, 32, 67 
Lepidocolaptes squamatus arapaçu-escamado 2, 54 
Lepidocolaptes fuscus arapaçu-rajado 54 

família Tyrannidae   
Phyllomyias fasciatus piolhinho 32, 50 
Phyllomyias burmeisteri poaieiro-do-sul 12,  28 
Phyllomyias virescens poaieiro-verde 17 
Camptostoma obsoletum risadinha 1, 2, 4, 7, 11, 12, 21, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 43 
Suiriri suiriri suiriri-cinzento 30, 30B, 31, 38, 39, 58, 70 
Myiopagis viridicata guaracava-de-olheiras 35 
Myiopagis caniceps maria-da-copa 2, 12, 35, 36, 37, 50, 52, 53, 54 
Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela 1, 11, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 37, 50, 54A, 60 
Elaenia mesoleuca tuque 2, 12, 28 
Elaenia cristata guaracava-de-topete-uniforme 4, 14, 21, 23A, 24, 30, 30B, 31, 32, 33, 39, 47, 52A, 58, 67, 70 
Elaenia obscura tucão 4, 6, 8, 9, 11, 18, 21, 42 
Elaenia chiriquensis chibum 4, 7, 15, 27, 30, 30B, 31, 32, 33, 38, 39, 47, 52A, 58, 67, 70 
Serpophaga nigricans alegrinho-do-rio 6, 7, 9 
Serpophaga subcristata alegrinho 5, 43, 60, OP-25 

família Tyrannidae cont.   
Culicivora caudacuta papa-moscas-do-campo 5, 7, 45, 58 
Polystictus superciliaris papa-moscas-de-costas-cinzentas 5, 71, OP-17     . 
Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza 4, 12 
Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 2, 17, 20, 22, 32, 32, 35, 47, 50, 54 
Phylloscartes ventralis borboletinha-do-mato 11, 12 
Capsiempis flaveola marianinha-amarela 2 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Corythopis delalandi estalador 35 
Todirostrum poliocephalum teque-teque 2, 12, 54 
Todirostrum cinereum ferreirinho 8, 13, 20, 25, 29, 30, 42, 72 
Todirostrum plumbeiceps ferreirinho-de-cara-canela 15, 42, 54 
Tolmomyias sulphurescens bico-chato-de-orelha-preta 2, 4, 18, 20, 25, 35, 37, 42, 50, 54 
Platyrinchus mystaceus patinho 2, 12 
Myiophobus fasciatus filipe 5, 8, 11, 21, 25, 29, 32, 37, 42, 43, 47, 60, 72 
Contopus cinereus papa-moscas-cinzento 2 
Lathrotriccus euleri enferrujado 2, 12, 20, 22, 25, 28, 35, 42, 50, 53, 54 
Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 15, 29, 32, 35 
Xolmis cinerea maria-branca 16, 18, 23, 27, 30, 40, 58, 67 
Xolmis velata noivinha-branca 4, 5, 14, 19, 23A, 24, 27, 30, 30B, 31, 37, 39, 42, 45, 53, 58, 69, 70 
Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho 4, 9, 11, 16, 18, 23A, 31, 38, 53, 54A, 70 
Knipolegus nigerrimus maria-preta-de-garganta-vermelha 5, 52A    . 
Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada OP-12, OP-37 
Colonia colonus viuvinha 2, 15, 18, 37, 53 
Alectrurus tricolor galito 6, 23*, 42, 45, OP-2, OP-6, OP-7 
Gubernetes yetapa tesoura-do-brejo 18, 31, 37 

família Tyrannidae cont.   
Satrapa icterophrys suiriri-pequeno 25, 37, 60 
Hirundinea ferruginea gibão-de-couro 53, 67 
Machetornis rixosus bentevi-do-gado 37 
Casiornis rufa caneleiro 2, 25, 37 
Sirystes sibilator gritador 2,  12 
Myiarchus ferox maria-cavaleira 1, 2, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 47, 50, 52A, 54 
Myiarchus tyrannulus maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado 4, 21, 22, 28, 30B             . 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Myiarchus swainsoni Irrê 2, 4, 8, 11, 15, 17, 18, 25, 28, 29, 30, 30B, 39, 47, 54 
Pitangus sulphuratus bentevi 2, 3, 4, 5, 11, 13, 18, 20, 25, 28, 30, 32, 35, 37, 50, 52A, 60 
Megarhynchus pitangua neinei 4, 15, 21, 29, 32, 34, 35, 50, 52A 
Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-vermelho 2, 11, 13, 25, 28, 37, 47, 52A, 53        . 
Myiodynastes maculatus bentevi-rajado 11, 18, 25 
Empidonomis varius peitica 11, 25, OP-37 
Tyrannus savana tesoura 9, 18, 27, 30, 31, 37, 39, 60 
Tyrannus melancholicus suirirí 11, 18, 24, 25, 30, 32, 33, 34, 37, 50, 53, 60 
Tyrannus albogularis suirirí-de-garganta-branca 3, 4, 11, 13, 20, 37, 23A, 60, OP-12 
Pachyramphus castaneus caneleiro 54 
Pachyramphus polychopterus caneleiro-preto 2, 47, 50, 53 
Tityra cayana anambé-branco-de-rabo-preto 2, 35, 37 

família Pipridae   
Antilophia galeata soldadinho 2, 4, 8, 12, 17, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 42, 52A, 54 
Ilicura militaris tangarazinho 54 
Manacus manacus rendeira 12, 32, 35 
Neopelma pallescens fruxú-do-cerradão 2, 35 
Schiffornis virescens flautim 2, 15, 42, 54 

família Cotingidae   
Procnias nudicollis araponga 28* 

família Hirundinidae   
Tachycineta leucorrhoa andorinha-de-sobre-branco 6, 18, 20, 39, 43 

Phaeoprogne tapera andorinha-do-campo 15 

Notiochelidon cyanoleuca andorinhpequena-de-casa 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 20, 23, 33, 37, 38, 44, 49, 50, 52A, 53, 60, 69 

Alopochelidon fucata andorinha-morena 6, 18, 30, 57, 58 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serrador 1, 3, 7, 11, 13, 15, 18, 20, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 53, 54A, 67 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Hirundo rustica andorinha-de-bando OP-4 

família Corvidae   
Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo 4, 14, 21, 31, 32, 33, 50, 58, 61, 70 

Cyanocorax chrysops gralha-picaça 11, 32, 35 
família Troglodytidae   

Cistothorus platensis corruíra-do-campo 14, 42, 45, 57, OP-32 

Troglodytes aedon corruíra 1, 2, 6, 11, 18, 21, 28, 30, 33, 37, 38, 39, 47, 40, 58, 67, 69, 70 
família Muscicapidae Turdinae   

Turdus subalaris sabiá-ferreiro 15, 20, 28 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 12, 13, 18, 20, 25, 35, 37, 42, 43 

Turdus leucomelas sabiá-barranco 1, 4, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 30B, 31, 32, 33, 35, 37, 43, 52A, 54 
família Mimidae   

Mimus saturninus sabiá-do-campo 6, 4, 5, 24, 30, 31, 37, 54A, 58, 60, 70 
família Motacillidae   

Anthus hellmayri caminheiro-de-barriga-acanelada 23, 23A, 27, 39      . 

Anthus nattereri caminheiro-grande 45, OP-2, OP-8, OP-30 

família Vireonidae   
Cyclarhis gujanensis pitiguari 11, 18, 21, 32, 36, 37, 53, 54, 35 
Vireo chivi juruviara 2, 32, 34 
Hylophilus amaurocephalus vite-vite-de-olho-cinza 12,  54 

família Emberizidae Parulinae   
Parula pitiayumi mariquita 4, 11, 32, 33, 35, 43, 50, 54 
Geothlypis aequinoctialis pia-cobra 11, 21, 32, 37 
Basileuterus flaveolus canário-do-mato 15, 20, 28 
Basileuterus culicivorus hypoleucus pichito 4, 11, 17, 18, 20, 21, 25, 28, 30, 35, 37, 43, 47, 54, 72 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
   Basileuterus leucophrys pula-pula-de-sombrancelha 72 

Basileuterus leucoblepharus pula-pula-assobiador 17, 28, 42, 54 
família Emberizidae Coerebinae   

Coereba flaveola cambacica 11, 18, 35, 37, 42, 44, 50, 54 
família Emberizidae Thraupinae   

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo 6, 21, 38 
    Neothraupis fasciata cigarra-do-campo 58, OP-32* 

Cypsnagra hirundinacea bandoleta 39, 58, OP-7 
Thlypopsis sordida canário-sapé 25, 37 
Hemithraupis guira saíra-de-papo-preto 4, 11 
Hemithraupis ruficapilla saíra-da-mata 2, 17, 28, 35, 37, 50, 54 
Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto 4, 25, 28 
Tachyphonus coronatus tié-preto 12, 15, 17, 18, 22, 42, 35 

   Trichothraupis melanops tiê-de-topete 54 
Piranga flava sanhaço-de-fogo 5, 67 
Thraupis sayaca sanhaço-cinzento 1, 2, 3, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 30B, 31, 32, 35, 36, 37, 44, 50, 52A, 53, 60 

família Emberizidae Thraupinae cont.   
Euphonia chlorotica vi-vi 2, 4, 12, 13, 25, 29, 30, 32, 35, 37, 52, 52A, 54 
Tangara cyanoventris douradinha 2, 12, 17, 50, 54 
Tangara cayana saíra-amarela 1, 2, 4, 5, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 28, 30B, 31, 37, 43, 47, 50, 52A, 53, 35, 60 
Dacnis cayana saí-azul 1, 2, 4, 5, 11, 12, 18, 25, 32, 37, 42, 47, 50, 53, 54, 34 
Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho 2 

família Emberizidae Tersininae   
Tersina viridis saí-andorinha 2, 4, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 52A, 53 

família Emberizidae Emberizinae   
Zonotrichia capensis tico-tico 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23A, 30, 30B, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 50, 54A, 58, 67, 70, 71 
Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo-verdadeiro 6, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 23A, 27, 29, 30B, 33, 31, 38, 39, 42, 43, 40, 54A, 57, 71 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Poospiza cinerea capacetinho-do-oco-do-pau OP-16 
Sicalis citrina canarinho-rasteiro 16, 18, 21, 23A, 27, 33, 38 
Sicalis flaveola canário-da-terra-verdadeiro 25, 31, 37, 60 
Emberizoides herbicola canário-do-campo 6, 4, 33, 42, 45, 47, 49, 54A, 57, 58, 60, 71 
Embernagra platensis sabiá-do-banhado 71 
Volatinia jacarina tiziu 1, 2, 4, 9, 11, 13, 18, 20, 30, 50, 53, 54A, 60 
Sporophila plumbea patativa-verdadeira 8, 27, 31, 54A, 60 
Sporophila lineola bigodinho 50 
Sporophila nigricollis baiano 4, 5, 11, 27, 34, 35, 37, 43, 47, 52A, 53 
Sporophila caerulescens coleirinho 9, 25, 28 
Sporophila leucoptera chorão OP-9, OP-16 
Sporophila bouvreuil caboclinho 6, 8, 71 
Tiaris fuliginosa cigarra-do-coqueiro 35 
Arremon flavirostris tico-tico-do-mato-de-bico-amarelo 2, 35, 37        . 
Coryphaspiza melanotis tico-tico-do-campo 11, 39, 40, 45, OP-7, OP-21, OP-29, OP-34 
Coryphospingus pileatus galinho-da-serra 2, 11, 47 

família Emberizidae Cardinalinae   
Saltator similis trinca-ferro-verdadeiro 2, 5, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 25, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 53, 54 
Saltator atricollis bico-de-pimenta 4, 5, 33, 39, 40, 54A, 58, 67 
Passerina brissonii azulão 42 
Porphyrospiza caerulescens campainha-azul 5, 27, 30, 38, 67, OP-38 

família Emberizidae Icterinae   
Psarocolius decumanus japú 2, 3, 4, 11, 13, 21, 32, 50, 35 
Icterus cayanensis encontro 37 
Agelaius ruficapillus garibaldi OP-9 
Pseudoleistes guirahuro chopim-do-brejo 6, 11, 18, 19, 31 
Gnorimopsar chopi graúna 11, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 30B, 34, 37, 40, 44, 53 
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Táxons Nome popular Ponto de Observação (Anexo 1) 
Molothrus bonariensis chopim 11, 13, 20, 27, 54B, 60 

família Fringillidae   
Carduelis magellanicus pintassilgo 4, 18, 47 

família Passeridae   
Passer domesticus pardal 25 

Legenda : (*) registros obtidos a partir de relatos de membros da AER, ou entrevista com funcionários do Parque e moradores locais; OP indica pontos onde ocorreram observações 
oportunísticas. 
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Anexo 21 - Caracterização dos Sítios Amostrais da AER. 

SÍTIO 01 – Entorno Nordeste 
Este sítio, definido pelos Pontos de Observação de 01 a 04 corresponde ao 
contorno nordeste do Parque Nacional da Serra da Canastra (PNSC), 
compreende uma zona limítrofe à UC na porção basal da escarpa do chapadão 
da Canastra. É composto por propriedades rurais, à exceção da RPPN da 
Cachoeira do Cerradão, com predominância de ambientes antropizados (pastos 
e culturas) onde verifica-se a instalação de processos erosivos, alguns de 
considerável magnitude. Quanto as formações florestais verificam-se formações 
ciliares ao longo dos principais cursos d'água tendo conectividade (por vezes 
ralas e interrompidas) com porções mais significativas como a Mata dos 
Henriques (ponto P2) e, na RPPN da Cachoeira do Cerradão (ponto P4), com as 
formações típicas do bioma cerrado em suas várias tipologias definidas ao longo 
de um gradiente vegetacional indo do campo limpo, campo sujo, transição 
campo/cerrado, cerrado, transição cerrado/mata de galeria, mata de galeria. 

Dentre as áreas preservadas bem preservadas deste sítio, podem ser 
destacadas a Mata dos Henriques (ponto P2), a RPPN do Cerradão (ponto P4), 
e ainda um corredor de mata próximo a cachoeira dos Rolinhos - investigado 
devido à relativamente rica composição mastofaunística – localizado no rio 
Santo Antonio (do Norte), mais precisamente a 0336.000E / 7.771.250N UTM.  

A complexidade desta região para a conservação da fauna, ainda pode ser 
representada por uma densa mata ciliar, em um bom estado de preservação na 
maioria dos pontos, ao longo do rio Samburá (acima de 10 km de distância dos 
limites do parque). 

Todas as áreas citadas são consideradas essenciais para a conservação da 
fauna da região por funcionarem não somente como corredores de dispersão e 
áreas de conectividade entre os fragmentos naturais e áreas alteradas, mas por 
representarem áreas fundamentais para a persistência de sub-populações de 
mamíferos adaptáveis e não-adaptáveis à influência humana. Mesmo levando-se 
em consideração a capacidade de regeneração da vegetação nativa do cerrado, 
esta região, como todo, vendo sendo sujeita a forte antropização, sendo 
observado em vários pontos áreas com processos erosivos significativamente 
em andamento. Ainda, o que vem sendo levantado através de observações 
diretas e entrevistas, é que todas as matas da região tem sido reduzidas em 
área através de desmatamento para uso da madeira ou simplesmente para 
expansão das áreas de pastagem. A alteração de habitat e fragmentação das já 
reduzidas áreas de mata resultam na perda da biodiversidade em todos os 
grupos vegetais e animais aqui considerados, e concomitante drastica redução 
do sucesso na persistência das sub-populações de mamíferos desta localidade.  

Devido a isto, este sítio, pelos importantes fragmentos florestais que abriga 
potencializados por alguns processos de conectividade, ganha importância para 
a conservação da mastofauna e conseqüente manutenção da estrutura de toda 
a comunidade natural, sendo considerado de prioridade máxima a conservação 
de áreas florestais neste setor. Destacando-se, ainda, a RPPN do Cerradão 
(ponto P4) por ser uma “ilha” de vegetação de cerrado em meio às áreas 
antropizadas por pastagens, merecedora portanto de atenção especial para a 
conservação.  

Sua importância é atestada pelas espécies especiais de mamíferos, com 
importância para a conservação, encontradas neste sítio, como o tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatu-de-rabo-mole-grande Cabassous 
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tatouay,  tatu-canastra Priodontes maximus, macaco-sauá Callicebus 
personatus, bugio Alouatta caraya, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, 
jaguatirica Leopardus pardalis, gato-maracajá Leopardus wiedii, onça-parda 
Puma concolor, Lontra Lontra longicaudis e veado-catingueiro Mazama 
gouazoupira.. Entre as aves destacam-se, além da guilda de espécies frugívoras 
de ambientes florestais, presença do pato-mergulhão Mergus octosetaceus, 
espécie bastante rara e ameaçada de extinção frequentadora de áreas de mata 
ciliar, apesar de estarem, neste sítio, bastante descaracterizadas e sujeitas a 
pisoteio do gado. 

No ponto P1 (Figura I.1) domina o campo limpo com grande alteração antrópica. 
A região é recoberta por pastagem, com predomínio de braquiária Brachiaria 
decumbens e populações de rabo-de-burro Andropogon bicornis e assa-peixe 
Vernonia polyanthes. Poucas espécies nativas foram encontradas na área 
(Cambessedesia espora e Chresta scapigera) 
 

FOTO I.1 – Vista Geral de Campo Limpo Antropizado, com Predomínio de braquiária 
Brachiaria decumbens e Populações de rabo-de-burro Andropogon bicornis (ponto P1)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2001 . 

Nas imediações do ponto P1, ao longo da mata ciliar do Ribeirão da Mata, foram 
observadas seis indivíduos do pato-mergulhão Mergus octosetaceus, ao que 
tudo indica era um grupo familiar, formado por dois adultos e quatro filhotes com 
o mesmo tamanho dos adultos.  

Ao que parece o pato-mergulhão ocorre também ao longo deste curso d’água, a 
montante do local citado, até a Cachoeira dos Rolinhos, situada no interior do 
PNSC (Bartmann, 1988; Silveira, 1998). As informações citadas acima poderiam 
ser utilizadas para definir os limites da zona de amortecimento no entorno do 
PNSC, pelo menos em sua porção norte, verificando-se até quais limites, cursos 
d’água como o Ribeirão da Mata mantêm as condições necessárias para a 
ocorrência do pato-mergulhão.  

As análises relativas a qualidade da água do Ribeirão da Mata, neste ponto, 
utilizando-se a qualidade estrutural como parâmetro, indicaram águas de 
qualidade Boa. Foram identificadas 5 espécies de peixes para este ponto com 
destaque para Hartia sp. 
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A conhecida "Mata dos Henriques" é a formação natural mais significativa do  
ponto P2 situada na cota de 862 m snm. Trata-se de uma mata mesófila com 
aspecto subperenifólio em estádio secundário. Ocupando as bordas estão 
diversos indivíduos de capoeirão Piptocarpha cf. macropoda, espécie pioneira 
que se beneficia da elevada luminosidade deste trecho da mata. No interior da 
mata é grande a presença de taquaris Olyra sp., taquaras Chusquea sp. e capim 
andré-quicé Ichnanthus ruprechtii, formando um denso sub-bosque, o qual 
dificulta o trânsito de pessoas e de gado em seu interior. Estas espécies no sub-
bosque são características de um ambiente que sofreu incêndio, queimando 
apenas o estrato inferior, sem matar as árvores. 

Algumas árvores chegam a atingir quase 20 m de altura, a exemplo de uma 
grande gameleira Ficus cf. gomeleira, a qual destaca-se por sua volumosa copa 
e grande produção de frutos, importante alimento para aves e morcegos, e de 
algumas canelas Ocotea sp., também importante fornecedora de recursos 
alimentares à fauna. Além desta, está presente o guatambú Aspidosperma 
parvifolium, árvore de madeira nobre cuja população na área encontra-se 
composta por indivíduos em todas as classes de idade, indicando seu sucesso 
reprodutivo. Também está presente a pindaíba-vermelha Xylopia brasiliensis, a 
erva-lagarto Casearia silvestris, o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, uma outra 
canela Ocotea spixiana, o pau-pombo Tapirira guianensis, entre outras. 

Apesar de alguns sinais de intervenções, pode-se considerar esta área como 
estando bem preservada podendo-se distinguir 3 estratos: o sub-bosque; um 
estrato intermediário, onde estão muitas árvores jovens pertencentes às 
espécies que formam o dossel e algumas típicas desta faixa, a exemplo de 
algumas espécies do gênero Miconia e da erva-lagarto Casearia silvestris. Cipós 
não são muito freqüentes, apesar de presentes em quase toda a mata e de 
haver alguns agrupamentos. A categoria das epífitas não foi observada 
nenhuma planta nesta mata, indicando sua raridade neste ambiente. 

Em relação a avifauna, a Mata dos Henriques ao que parece possui um papel 
importante, enquanto fonte colonizadora de espécies, nem tanto pelo seu grau 
de conservação (há indícios de corte seletivo de madeira), mas pela sua 
extensão e conectividade com outros fragmentos florestais e matas ciliares 
próximas. Várias espécies de aves florestais frugívoras, que habitam o estrato 
superior da mata foram ali registradas, entre elas o surucuá-de-peito-azul Trogon 
surrucura, o anambé-branco-de-rabo-preto Tityra cayana e o papagaio-
verdadeiro Amazona aestiva. O sub-bosque denso, com presença de 
taquarinhas Chusquea sp., oferece boas condições de abrigo e nidificação para 
aves florestais como a choquinha-carijó Drymophila malura, o papa-taoca-do-sul 
Pyriglena leucoptera, o fruxu-do-cerradão Neopelma pallescens e a marianinha-
amarela Capsiempis flaveola. Vale salientar que esta fisionomia vegetal está 
muito pouco representada no PNSC e que a maioria das espécies citadas acima 
foi registrada poucas vezes ao longo de todo o trabalho de campo. 

A mata ciliar ao rio Morto, localizada no ponto P3 deste sítio encontra-se 
confinada a uma estreita faixa ao longo do rio. Originalmente, era um pouco 
mais larga, mas foi reduzida para formação de pastagem. Mesmo sua área 
remanescente já foi alterada, encontrando-se em estádio secundário. O rio Morto 
apresenta, neste ponto qualidade de água Excelente, utilizando-se como 
parâmetros os macroinvertebrados bentônicos e a qualidade estrutural. As 
espécies de peixes constatadas para este ponto foram as mesmas que para o 
ponto PP1 à exceção de Piabina argentea encontrada no primeiro ponto. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 

 

714

Algumas grandes árvores remanescentes podem ser observadas na mata ciliar. 
Em geral, estas apresentam troncos tortos, não tendo muita utilidade como 
fornecedora de madeira para tábua, o que explica, em parte, sua presença. 
Entre elas estão diversas árvores de pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e 
algumas de olho-de-cabra Ormosia arborea, os quais atingem até 10-12m. Com 
menor altura pode-se observar cedros Cedrella fissilis, cambuís Terminalia 
brasiliensis, pinheirinhos Podocarpus seidelii e ingás Inga edulis, entre outras. 
Diversas epífitas desenvolvem-se sobre as maiores árvores, a exemplo de 
orquídeas (ex: Brassavula), bromélias (ex: Tillandsia) e cactáceas (ex: 
Rhipsalis). 

O ponto P4, correspondente a RPPN do Cerradão, é marcado por uma alta 
diversidade de ambientes em uma área relativamente pequena. A qualidade da 
água tomada a base da cachoeira do cerradão apresentou-se Excelente para 
todos os parâmetros analisados.  

Destacam-se as seguintes formações vegetacionais: cerrado sentido restrito, 
cerrado denso, cerrado ralo, campo sujo, campo limpo nos topos dos morros e 
mata ciliar. O cerrado sentido restrito é a formação vegetacional dominante e as 
espécies características são: Miconia albicans, Miconia ferruginata, Miconia 
ibaguensis, Miconia pepericarpa, Miconia sellowiana, Miconia stenostachya, 
Tibouchina candolleana, Tibouchina stenocarpa (Melastomataceae), Bowdichia 
virgiloides, Sclerolobium paniculatum (Leguminosae), Cabralea canjerana 
(Meliaceae), Terminalia argentea (Combretaceae), Tapirira obtusa 
(Anacardiaceae), Gochnatia paniculata, Vernonia polianthes (Asteraceae), 
Byrsonima intermedia, Pterandra pyroidea  (Malpighiaceae), Palicourea rigida 
(Rubiaceae), Lafoensia pacari (Lythraceae) e Myrcia spp. (Myrtaceae). 

Neste ponto as fisionomias de cerrado estão bastante preservadas, conforme 
indicado pela presença no local de aves como o bico-de-pimenta Saltator 
atricollis, a saíra-de-papo-preto Hemithraupis guira, a saíra-de-chapéu-preto 
Nemosia pileata e a guaracava-de-topete-uniforme Elaenia cristata. Embora um 
pouco descaracterizadas, devido à presença de gado em uma das margens do 
córrego, a vegetação ciliar também abriga uma fauna bastante diversificada, 
composta principalmente de espécies melívoras e frugívoras, como o beija-flôr-
tesoura-verde Thalurania furcata, o bico-reto-de-banda-branca Heliomaster 
squamosus, o soldadinho Antilophia galeata e o abre-asa-de-cabeça-cinza 
Mionectes rufiventris, além do tapaculo-de-brasília Scytalopus novacapitalis, 
presente ao longo de pequenas nascentes com vegetação arbustiva densa. 

 

SÍTIO 02 - Porção Leste do Chapadão da Canastra 

Sítio amostrado pelos Pontos de Observação de 05 a 10, corresponde a áreas 
protegidas e consolidadas de dominialidade pública, na metade leste do 
chapadão da Canastra, reconhecido pela sociedade como Parque Nacional. 
Esse sítio abriga os atrativos e instalações utilizados atualmente pelos visitantes 
- Centro de Visitantes, Área de Desenvolvimento do Jaguarê, Cachoeira Casca 
D'Anta (superior), Nascente do Rio São Francisco, Rolinhos, Abrigo de Pedra, 
Serra Brava, Garagem de Pedra, etc.. Nesse sítio foram avaliadas as seguintes 
tipologias: campo rupestre; mata ciliar; campos graminosos; campos limpos; 
campos sujos capões de mato; cursos d'água com e sem cobertura vegetal. 

As áreas de campo rupestre situadas neste sítio dominam a paisagem (Figura 
I.2), cedendo lugar aos campos limpos nas vertentes e ao longo do cursos 
d’água. Seu estado de conservação é muito bom, praticamente sem indícios de 
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fogo recente ou qualquer outra ação antrópica, exceto ao longo da estrada de 
acesso à Cachoeira Casca d’Anta (parte alta), nascente do rio São Francisco e 
principalmente junto à Cachoeira dos Rolinhos.  

FOTO I.2 – Campo Rupestre, nas Imediações do Centro de Visitantes Jaguaré (ponto P5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Buzzetti, D.R.C. 2002. 

Foram registradas neste sítio várias espécies indicadoras de boa qualidade 
ambiental, como o tapaculo-de-brasília Scytalopus novacapitalis, o pula-pula-de-
sombrancelha Basileuterus leucophrys, o pato-mergulhão Mergus octosetaceus, 
o papa-moscas-de-costas-cinzentas Polystictus superciliaris, o galito Alectrurus 
tricolor, o papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta, o caminheiro-grande 
Anthus nattereri e a ema Rhea americana; esta última espécie possui poucos 
registros para o PNSC. Entre as espécies citadas acima, apenas uma foi 
registrada nas partes altas do chapada da Babilônia, área bastante 
descaracterizada pela ação antrópica, o que confirma a característica de boas 
indicadoras ambientais destas espécies.  

Este sítio representa a área de maior visitação turística e tráfego de veículos no 
chapadão da Canastra. No entanto dos 25.000 hectares (aproximadamente) 
definidos como Sítio 2, apenas em uma pequena porção pode ser verificado um 
real impacto na mastofauna. Este impacto é referente às áreas de intensa 
visitação e áreas de influência da estrada São Roque – Sacramento. O bom 
estádio de recuperação dos micro-habitats, após a retirada do gado em 1981, 
indicam que para a mastofauna a área é suficientemente conservada para a 
manutenção das populações. Evidentemente alguns táxons não são 
encontrados nesta porção do parque devido a adaptações à ambientes 
rupícolas. Entretanto isto não encorre no fato destes nunca utilizarem a área em 
questão, como é o caso do tatu-canastra Priodontes maximus e do gato-palheiro 
Oncifelis colocolo, apesar de terem sido registrados nesta porção algumas 
vezes, quando sua área de concentração são os setores centro e oeste do 
parque (limite consolidado). Os mamíferos sob uma atenção especial para este 
sítio são: tamanduá-bandeira M. tridactyla, tamanduá-mirim Tamandua 
tetradactyla (aparentemente uma das únicas áreas onde esta espécie pode ser 
encontrada em toda a região), tatu-canastra P. maximus, lobo-guará Chrysocyon 
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brachyurus, gato-palheiro O. colocolo e o veado-campeiro Ozoteceros 
bezoarticus. 

O ponto P5 – Centro de Visitantes, sede Jaguarê – apresenta drenagens de 
excelente qualidade de água conforme atestam as análises levadas a termo 
durante a AER, considerando como parâmetros os macroinvertebrados 
bentônicos e a qualidade estrutural.  

As proximidades do Centro de Visitantes compreendem campo rupestre e 
córregos associados, em relevo escarpado e montanhoso, com solos pouco 
profundos, litólicos, bem como campo limpo em relevo plano e suave, com solos 
lateríticos ou litólicos, de baixa drenagem. As espécies mais freqüentes são 
Lychnophora ericoides, Lychnophora reticulata, Eremanthus seidellii, Achyrocline 
satureoides (Asteraceae), Vellozia sp. (Velloziaceae), Vochysia thyrsoidea 
(Vochysiaceae), Leandra aurea, Miconia albicans, Miconia ferruginata 
(Melastomataceae), Campomanesia pubescens (Myrtaceae), Pterandra pyroidea 
(Malpighiaceae), Dyckia sp. (Bromeliaceae). O campo rupestre muitas vezes se 
extende até o rio do Peixe, onde predominam Macairea radula, Miconia 
theaezans, Lavoisiera insignis (Melastomataceae), Vellozia sp., Barbacenia sp. 
(Velloziaceae), Hololepis pedunculata, Hololepis sp., Senecio pohlii 
(Asteraceae), Gaylussacia reticulata var. salviifolia (Ericaceae) e Clusia criuva 
(Clusiaceae). A região próxima ao Centro de Visitantes concentra um grande 
número de espécies novas que encontram-se em processo de descrição 
pertencentes aos gêneros Aspilia, Campuloclinum, Chresta, Chrysolaena, 
Hololepis, Lessigianthus, Pseudobrichelia, Stevia, Stomatanthes, Xerxes 
(Asteraceae), Eryngium (Apiaceae), Sinningia (Gesneriaceae), Eriope 
(Lamiaceae), Microlicia, Svitramia, Tibouchina (Melastomataceae) e Agalinis 
(Schrophulariaceae). Calea brittoniana (Asteraceae), Chamaechrista nuda 
(Leguminosae), Gaylussacia reticulata var. salviifolia (Ericaceae), Microlicia 
canastrensis, Chaetostoma canastrense (Melastomataceae) e Barbacenia fulva 
(Velloziaceae) também são endêmicas desta região, porém somente esta última 
ocorre exclusivamente no campo rupestre desta área. 

Muitas vezes, nas ravinas forma-se um gradiente florístico e fisionômico, 
aumentando a altura e a densidade de árvores e arvoretas em direção ao 
talvegue, onde a mata não ultrapassa os 6-7m de altura. As bordas são 
ocupadas por densas populações de Trembleya parviflora, arvoreta que atinge 
cerca de 3-4m de altura, freqüentemente acompanhada da árvore pioneira de 
médio porte pororoca Myrsine guianensis, cuja população é formada neste local, 
predominantemente por plantas jovens. São também comuns as árvores de pau-
de-tucano Vochysia tucanorum, quaresmeira Tibouchina candolleana e fruta-de-
pombo Tapirira guianensis, a qual aumenta a densidade em direção ao centro da 
formação arbórea.  

Presente apenas no interior da mancha florestal, nas áreas onde o solo 
encontra-se melhor estruturado e com maior disponibilidade de umidade, está a 
licurana Hyeronima alchornioides, o samambaiaçu cf. Trichpteris sp. e o 
coqueiro aracanga Geonoma brevispatha, além de alguns indivíduos de 
embaúba Cecropia pachystachia. Tanto a riqueza como a diversidade de 
espécies são baixas neste ambiente. 

Mais próximo do centro de visitantes a mata apresenta um porte maior, atingindo 
cerca de 10m de altura, predominando árvores de fruta-de-pombo Tapirira 
guianensis e de licurana Hyeronima alchornioides, enquanto nas bordas a 
população de quaresmeiras Tibouchina candolleana é grande. Sendo esta última 
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espécie uma típica pioneira, sua presença indica que estas bordas encontram-se 
em regeneração vindo a desenvolver-se para uma floresta mais estruturada. 

O ponto P6 tem setor central o local reconhecido popularmente como a nascente 
o rio São Srancisco caracterizado por um pequeno capão de mato. Neste local 
as águas do rio São Francisco apresentam qualidade Boa, na estação seca e 
Regular, na estação chuvosa. Os resultados encontram-se abaixo do esperado 
devido as razões comentadas no item 3.2.1 no volume 1 deste relatório. Neste 
ponto foi amostrada somente uma espécie de peixe atestando a baixa 
diversidade ictiológica das altas altitudes.  

No vale da nascente do rio São Francisco predominam campo limpo de solo 
hidromórfico em relevo suave e ondulado, pequenos capões isolados nas 
declividades e campo limpo com solo laterítico-arenoso, adjacente ao campo 
rupestre que circunda estes vales. Miconia angelana (Melastomataceae) e 
Inulopsis franciscoana (Asteraceae) são endêmicas desta região ocorrendo 
apenas nas proximidades da nascente do rio São Francisco. Espécies 
comumente encontradas pertencem aos seguintes táxonss: Mikania 
(Asteraceae), Habranthus (Amaryllidaceae), Burmannia (Burmaniaceae), 
Lagenocarpus, Rhynchospora (Cyperaceae), Drosera (Droseraceae), 
Paepalanthus, Syngonanthus (Eriocaulaceae), Sisyrinchium, Trimezia 
(Iridaceae), Utricularia (Lentibulariaceae), Cuphea (Lythraceae), Microlicia, 
Lavoisiera (Melastomataceae), Habenaria, Oncidium (Orchidaceae), Aristida, 
Axonopus, Mesosetum, Panicum, Paspalum, Trachypogon (Poaceae) e Xyris 
(Xyridaceae). 

A Cachoeira do Ribeirão da Mata, localmente conhecida como Cachoeira dos 
Rolinhos, está localizada no limite nordeste do Parque e define o ponto P7. A 
qualidade da água tomada neste ponto apresentou-se Excelente em relação a 
todos os parâmetros analisados. E a baixa diversidade da ictiofauna (2 espécies) 
para este ponto segue o padrão para altitudes elevadas. 

O campo rupestre, neste ponto, apresenta relevo escarpado e montanhoso e o 
campo limpo de solo raso, litólico, possui um relevo suave ondulado, com 
pequenas manchas de capão. As espécies mais freqüentes no campo rupestre e 
campo limpo associado são: Eryngium juncifolium (Apiaceae), Baccharis gracilis, 
Eremanthus glomerulatus, Eremanthus seidellii, Lychnophora ericoides 
(Asteraceae), Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Dyckia sp. (Bromeliaceae), 
Couepia grandiflora (Chrysobalanaceae), Evolvulus aurigenius 
(Convolvulaceae), Rhynchospora sp. (Cyperaceae), Chamaecrista casparifolia, 
Chamaecrista ochnacea, Chamaecrista microsenna (Leguminosae), 
Banisteriopsis sp. (Malpighiaceae), Cambessedesia espora, Microlicia fulva, 
Microlicia viminalis, Miconia albicans, Leandra aurea, Ossaea congestiflora 
(Melastomataceae), Roupala brasiliensis (Proteaceae), Vellozia sp. 
(Velloziaceae) e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). Podem ser destacadas 
algumas espécies que ocorrem mais próximas às margens do Rio dos Rolinhos: 
Tapirira guianensis (Anacardiaceae), IIex affinis (Aquifoliaceae), Eremanthus 
erytropappus (Asteraceae), Clusia criuva (Clusiaceae), Hirtella gracilipes 
(Chrysobalanaceae), Gaylussacia reticulata var. salviifolia (Ericaceae), 
Erythroxylum campestris (Erythroxylaceae), Casearia silvestris (Flacourtiaceae), 
Periandra mediterranea (Leguminosae), Tibouchina candolleana e Macairea 
radula (Melastomataceae). 

A estrutura florestal desde ponto é formada por uma mata de encosta e alguns 
agrupamentos arbóreos em pontos da margem do ribeirão da Mata (Figura I.3). 
Predomina na paisagem os campos graminosos e rupestres, estando a mata 
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restrita a não mais que 5 ha. A mata de encosta encontra-se contínua até a 
margem do ribeirão, havendo variação na distribuição das espécies ao longo 
deste gradiente. Nas bordas superiores predominam as árvores de itapicuru 
Callisthene major, atingindo cerca de 10m de altura e copa bastante larga. Além 
desta árvore, ocorrem algumas outras espécies comuns à vegetação de 
cerradão, sem, no entanto, capacitar a indicação da ocorrência desta fisionomia, 
pois a presença dessas espécies se restringe a uma faixa bastante estreita. 

FOTO I.3 – Cachoeira do Ribeirão da Mata, Mata Ciliar Circundada por Campo Limpo. (ponto 
P7). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2002. 

Como indicador da ocorrência de incêndios no passado, observa-se, além de 
madeiras carbonizadas, a presença de alguns agrupamentos de samambaia 
Pteridium aquilinum nas bordas e no interior da mancha florestal. Alguns sinais 
de fogo nos troncos são observados até a altura de 5 m, apontando a elevada 
intensidade do incêndio. Outro aspecto que caracteriza a alteração é a elevada 
taxa de cipós nos estratos inferiores da mata e a presença de indivíduos de 
pororoca Myrsine umbellata, espécie colonizadora de ambientes abertos 
(clareiras). 

Apesar dos sinais da interferência por fogo, no geral há uma boa estrutura 
florestal com diversas árvores chegando a 20 m de altura, formando um dossel 
descontínuo e com taxa de cobertura de aproximadamente 20%. Entre as 
espécies observadas neste estrato estão guatambu Aspidosperma parvifolium, o 
morototó Didimopanax morototoni e o pau-de-vinho Vochysia thyrsoidea. Além 
destas, estão presentes nos estratos intermediários árvores de olho-de-cabra 
Ormosia arborea, canela-sassafrás Ocotea odorifera, amesca Protium 
heptaphyllum, pindaíba Guatteria sp., tipiá Alchornea glandulosa, pau-de-óleo 
Copaifera langsdorffii, entre outras. 

Próximo á margem do ribeirão aumenta a presença da pinha-do-brejo Talauma 
obovata, do landim Callophyllum brasiliensis e da goiabeira-do-mato Myrcia 
micrantha, sendo que na margem, beneficiando-se da luminosidade da borda, 
existem diversas quaresmeiras Tibouchina candolleana. 

O sub-bosque é bastante denso, com índice de cobertura de aproximadamente 
80% e ocupado por diversas plantas jovens das espécies arbóreas, com 
destaque para o tambú A. parvifolium, além de plantas típicas deste estrato, a 
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exemplo de Justicia sp., Geonoma brevispatha, Psychotria sp. e taquaras Olyra 
sp. Epífitas como Peromia sp., bromélias, aráceas e orquídeas são comuns 
sobre as grandes árvores. 

O ponto P8 era, antes de se tornar Parque, ocupado por sede de fazenda e, por 
isto mesmo apresenta ambientes bastante alterados. Espécies exóticas e áreas 
desmatadas são ainda encontradas ao redor das ruínas da sede, conhecida 
como Retiro de Pedras. É atravessado pelo córrego dos Rolinhos, que neste 
local apresenta águas de qualidade Boa.   

Os estudos referentes a vegetação florestal concentraram-se em um fragmento 
florestal existente a noroeste da sede, no qual as árvores atingem até 12 m de 
altura e as de maior porte com circunferência de 130 cm. No entanto, a maior 
parte apresenta o tronco menor.  

As bordas são circundadas por densa população da arvoreta Trembleya 
parviflora e por jovens de sobre Clethra scabra. No interior da mata encontra-se 
o jacarandá-tã Machaerium villosum, o pau-pombo Tapirira obtusa, a pindaíba-
vermelha Xylopia brasiliensis, a amesca Protium heptaphyllum e o guatambu 
Aspidosperma parvifolium, entre outras. 

Trata-se de uma mata bem estruturada, apesar de secundária. Possui algumas 
plantas epífitas, apesar de poucas, estratos diversificados e solo coberto por 
densa serapilheira. 

Nas proximidades deste ponto foi definido um ponto auxiliar, o ponto P8A, que 
dominado por uma grande extensão de campo limpo de solo raso, litólico, com 
relevo suave ondulado. Podem ser destacadas as seguintes espécies: Ruellia 
geminiflora (Acanthaceae), Baccharis pentziifolia, Gomphrena prostrata 
(Amaranthaceae), Symphyopappus compressus, Elephantopus micropappus, 
Elephantopus biflorus (Asteraceae), Anemopaegma arvense, Jacaranda caroba 
(Bignoniaceae), Deianira nervosa (Gentianaceae), Clitoria guyanensis 
(Leguminosae), Trimezia juncifolia (Iridaceae), Cambessedesia espora, 
Cambessedesia hilariana, Pterolepis repanda (Melastomataceae) e Oxalis 
hirsutissima (Oxalidaceae). 

O ponto P9 compreende a parte superior da Cachoeira Casca d’Anta e é 
formado por grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos pouco 
profundos, litólicos, de relevo bastante  íngreme e montanhoso, e de maciços 
rochosos quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas 
acentuadas.  

Esta região é dominada por campos rupestres e campos limpos (Figura I.4) de 
solo arenoso-pedregoso, ocorrendo também campo limpo úmido nas vertentes 
de córregos permanentes ou temporários. Este local reúne um grande número 
de espécies endêmicas das famílias Velloziaceae (Barbacenia glabra, 
Barbacenia lymansmithii) Ericaceae (Gaylussacia reticulata var. salviifolia) e 
Melastomataceae (Microlicia canastrensis, Microlicia flava, Svitramia sp. nov. 1, 
Svitramia sp. nov. 3 e Tibouchina sp. nov.) que ocorrem principalmente no 
campo rupestre e campo limpo, com altitudes mais elevadas. Tibouchina sp. 
nov. forma grandes populações nesta área, enquanto que Microlicia flava além 
de ser endêmica deste local, apresenta distribuição bastante pontual ocorrendo 
numa única serra com altitude superior a 1400m.  
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FOTO I.4 – Parte Superior da Cachoeira Casca D’anta com Predomínio de Campo Rupestre e 
Campo Limpo. (ponto P9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2002. 

Nesta área destacam-se também as seguintes espécies: Gomphrena incana, 
Pffafia denudata (Amaranthaceae), Mandevilla tenuifolia (Apocynaceae), Ditassa 
cordata (Asclepiadaceae), Aspilia laevissima (Asteraceae), Begonia leptophylla 
(Begoniaceae), Wahlembergia brasiliensis (Campanulaceae), Kielmeyera 
rubriflora, Kielmeyera pumila (Clusiaceae), Ipomoea aprica, Ipomoea 
delphynioides (Convolvulaceae), Rhynchospora consanguinea, Rhynchospora 
globosa, Rhynchospora tenuis (Cyperaceae), Paepalanthus speciosus, 
Paepalanthus canastrensis, Paepalanthus elongatus, Paepalanthus aff. amoenus 
(Eriocaulaceae), Erythroxylum campestris (Erythroxylaceae), Irlbachia speciosa, 
Curtia tenuifolia (Gentianaceae), Trimezia juncifolia, Syzirinchium vaginatum 
(Iridaceae), Chamaecrista microsenna, Chamaecrista desvauxii, Chamaecrista 
potentilla var. specuum, Chamaecrista linearifolia var. bradei, Dalbergia 
miscolobium, Periandra mediterranea (Leguminosae), Hyptis passerina 
(Lamiaceae), Cuphea hypossopoides, Diplusodon bradei (Lythraceae), 
Tetrapterys microphylla (Malpighiaceae), Myrsine guyanensis (Myrsinaceae), 
Tatianayx arnacites, Leptocoryphium lanatum, Axonopus marginatus, Paspalum 
sanguineolentum, Mesosetum ferrugineum, Paspalum lineare, Paspalum 
pectinatum, Schizachyrium tenerum, Ichnanthus sp. (Poaceae), Oxalis 
hirsutissima (Oxalidaceae), Declieuxia aff. oenanthoides (Rubiaceae), 
Esterhazya splendida (Schrophulariaceae), Turnera oblongifolia (Turneraceae), 
Barbacenia sp. nov., Vellozia aff. hatschbachii, Vellozia sp. nov. (Velloziaceae), 
Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae), Xyris machrisiana, Xyris schizachne, Xyris 
tortula e Xyris asperula (Xyridaceae). 

Apesar de dominado por ambientes campestres, em alguns locais das margens 
do rio São Francisco, estendendo-se até a encosta, desenvolve-se formação 
florestal. Trata-se de uma formação semidecidual, com diversas árvores 
desprovidas de folhas no período seco do ano (Figura I.5).  
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FOTO I.5 – Vista da Mata Ciliar Semidecídua do Rio São Francisco, na Parte Superior da 
Cachoeira Casca D’anta, com Predomínio de Campo Rupestre e Campo Limpo. (ponto P9) . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Romero, R. 2002. 

Ao ser estuda no período de chuvas, quando todas as plantas encontram-se 
cobertas de folhas, observou-se haver uma predominância de grandes árvores 
de cangalheiro Lamanonia ternata, as quais seriam as responsáveis pela 
deciduidade da mata. 

Além do cangalheiro, observa-se na mata diversos pacaris Lafoensia pacari, pau 
de óleos Copaifera langsdorffii, pindaíbas Guatteria vilosissima e Xylopia 
sericea, tarumã Vitex sellowiana, pau-pombo Tapirira guianensis, tapicuru 
Callisthene major, mata-cachorro Simarouba versiculor, quaresmeira Tibouchina 
candolleana, entre outras. Nas bordas observam-se diversas árvores de pau-de-
vinho Vochysia thyrsoidea e Pisonia sp., árvores que também ocupam 
ambientes de cerrado. Em alguns locais existem agrupamentoes de 
samamabaia Pteridium aquilinum, o que juntamente com diversas madeiras 
carbonizadas, testemunham a ocorrência de antigos incêndios. 

Assim como a parte superior da Cachoeira Casca d’Anta, a Garagem de Pedra 
(ponto P10) é formada por grandes extensões de afloramentos rochosos, com 
solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de 
maciços rochosos quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas 
acentuadas. Esta região é dominada pelo campo rupestre e campo limpo de solo 
arenoso-pedregoso. As famílias mais freqüentes que compõem a flora do campo 
rupestre da região da Garagem de Pedras são: Asteraceae (Pseudobrickelia sp. 
nov., Lychnophora ericoides, Mikania purpurascens, Chromolaena barbacensis, 
Chromolaena chasea, Disynaphia halimifolia e Lessigianthus cephalotes), 
Apocynaceae (Mandevilla pohliana, Mandevilla tenuifolia), Asclepiadaceae 
(Ditassa cordata), Campanulaceae (Wahlembergia brasiliensis), Clusiaceae 
(Kielmeyera variabilis, Kielmeyera rubriflora var. rubriflora), Convolvulaceae 
(Ipomoea acutisepala, Ipomoea argentea), Ericaceae (Gaylussacia incana, 
Gaylussacia reticulata), Eriocaulaceae (Actinocephalus polyanthus, 
Paepalanthus canastrensis, Paepalanthus elongatus, Paepalanthus speciosus, 
Paepalanthus tortilis), Gentianaceae (Irlbachia speciosa, Irlbachia pendula), 
Lamiaceae (Hyptis lippioides, Eriope sp. nov., Leguminosae (Chamaecrista 
microsenna, Chamaecrista chamaesenna), Lythraceae (Cuphea hypossopoides, 
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Diplusodon myrsinites), Malpighiaceae (Banisteriopsis argyrophylla, Byrsonima 
rigida, Camarea ericoides, Tetrapterys microphylla), Melastomataceae 
(Cambessedesia regnelliana, Svitramia hatschbachii, Chaetostoma canastrense, 
Chaetostoma pungens, Microlicia canastrensis, Microlicia fulva, Microlicia 
isophylla, Microlicia viminalis), Ochnaceae (Ouratea aff. humilis), Oxalidaceae 
(Oxalis hirsutissima), Poaceae (Paspalum sanguineolentum, Elyonorus muticus, 
Paspalum erianthus, Andropogon sp., Sporobolus sp.), Rubiaceae (Borreria 
capitata, Coccocypselum aureum, Declieuxia aff. oenanthoides), 
Schrophulariaceae (Buchnera lavandulacea), Turneraceae (Turnera oblongifolia), 
Velloziaceae (Barbacenia flavida) e Xyridaceae (Xyris tortula, Xyris machrisiana, 
Xyris aff. trichophylla, Xyris asperula). 

SÍTIO 03 - Vão dos Cândidos 

Esse Sítio é definido pelos vales que secionam o chapadão da Canastra da 
chapada da Babilônia, abrigando drenagens da bacia do São Francisco e da 
Bacia do Rio Grande. Foram trabalhados 5 pontos (do ponto P11 ao 15) em 
áreas do interior da UC e em seu entorno. Caracteriza-se genericamente por 
áreas de dominialidade pública (Sede da Fazenda dos Cândidos e Casca D'Ánta 
inferior do IBAMA) bem conservadas e áreas de dominialidade privada (embora 
algumas estejam no interior da UC) onde desenvolvem-se atividades 
relacionadas a agropecuária, turismo e mineração, ainda localizado neste sítio 
está a comunidade de Barreiros. Encontram-se as seguintes tipologias: campos 
sujos; matas de galeria; pastos e culturas; campos rupestres; formações 
secundárias; cerrado e cerradão. 

O ponto P11 conhecido como Fazenda dos Cândidos, abriga atualmente uma 
sede do IBAMA. É cortado pelo ribeirão das Posses que, neste local apresentou, 
pelas analises levadas a efeito considerando os parâmetros macroinvertebrados 
bentônicos e qualidade estrutural, qualidade de água Excelente. Quanto a 
ictiofauna foram coletadas duas espécies neste ponto. 

Na parte voltada para o vale, o relevo é escarpado e montanhoso, com 
predomínio de campo rupestre, de solos pouco profundos, litólicos e campo 
limpo de solo arenoso-pedregoso e nas escarpas ocorrem as florestas de 
encosta. Podem ser destacadas as seguintes espécies: Lychnophora ericoides, 
Pseudobrickelia sp. nov. (Asteraceae), Actinocephalus polyanthus, Paepalanthus 
canastrensis, Paepalanthus elongatus, Paepalanthus speciosus, Paepalanthus 
tortilis (Eriocaulaceae), Chaetostoma pungens, Microlicia viminalis, Svitramia 
hatschbachii (Melastomataceae), Barbacenia flavida e Vellozia sp. 
(Velloziaceae). 

A mata ciliar existente ao longo do ribeirão das Posses é uma formação vegetal 
alterada, encontrando-se em estádio inicial a intermediário de floresta (capoeira), 
onde é grande a presença de espécies pioneiras, com destaque para a 
aroeirinha Lithraea molleoides, pororoca Myrsine umbellata, capichingui Croton 
floribundus e Miconia ligustroides. No entanto, alguns locais apresentam uma 
mata de maior porte, havendo árvores de até 12 m de altura. Aves florestais e 
semi-florestais encontram abrigo nestes locais, entre eles o flautim Schiffornis 
virescens e o sabiá-ferreiro Turdus subalaris.  

Dois padrões de margens podem ser identificados. Algumas áreas formam 
pequenas planícies, sofrendo inundações com maior freqüência, enquanto, em 
outras, as margens são formadas por encostas abruptas sendo raramente 
inundadas. A composição fisionômica e florística em cada uma das áreas são 
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diferentes, sendo característico nas pequenas planícies inundáveis a maior 
presença de cipós e de árvores das espécies ingá Inga edulis, aroeirinha 
Lithraea molleoides, leiterinha Sebastiania sp. e sangra d’água Croton 
urucurana. Já nas encostas, estão o jacarandás-tã Machaerium villosum, o ipê 
amarelo Tabebuia serratifolia, o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e o cambuí 
Terminalia brasiliensis. Indiferentes a esta variação de relevo algumas espécies 
se distribuem por toda a mata ciliar, a exemplo da amesca Protium 
heptaphyllum, do capichingui Croton floribundus, da quaresmeira Tibouchinha 
candolleana, do pau-pombo Tapirira guianensis e do açoita-cavalo Luehea 
divaricata. Em alguns sopés de encosta observa-se a presença de 
samambaiaçus Cyathea sp. 

Quanto à presença de epífitas nesta mata, não se observou nenhuma, o que não 
indica, necessariamente, que não existam. Mas, de qualquer forma, caso 
ocorram, são bastante raras. 

Na margem esquerda do ribeirão, de propriedade de particulares, algumas vezes 
a pastagem, formada por capim braquiária Brachiaria decumbens atinge até a 
margem do ribeirão, invadindo a área de preservação permanente (APP). 

O ponto P12  abriga uma mata ciliar que se estende pelas encostas 
beneficiando-se da umidade proporcionada pela cachoeira Casca d’Anta. Desta 
forma, quanto mais próximo da cachoeira, mais umidade disponível no ar, o que 
influencia diretamente na maior presença de epífitas neste local. Nas imediações 
da Cachoeira Casca d’Anta, a qualidade da água apresentou indice Excelente 
para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural, enquanto a 
ictiofauna mantem a riqueza inalterada em relação ao ponto anterior. 

Aquí a vegetação é bastante exuberante e possui extensão considerável, com 
boa qualidade ambiental indicada pela presença de aves frugívoras como a 
rendeira Manacus manacus, a douradinha Tangara cyanoventris e o tié-preto 
Tachyphonus coronatus, que se alimentavam dos frutos de uma 
Melastomataceae arbórea. Registrou-se ainda neste local vários palmiteiros 
Euterpe edulis com frutos maduros, importantes fonte alimentar para aves 
florestais de grande porte. 

Também esta mata já foi alterada no passado, encontrando-se atualmente em 
estádio secundário, com as maiores árvores atingindo até 15 m de altura. Entre 
as de maior porte estão o camboatá-vermelho Sclerolobium rugosum, o pau-de-
óleo Copaifera langsddorffii e o morototó Didimopanax morototoni. Também 
estão presentes o palmito-juçara Euterpe edulis, o capichingui Croton 
floribundus, gameleira Ficus cf. gomeleira, pindaíba Xylopia sericea e X. 
brasiliensis, landi Calophyllum brasiliensis, amesca Protium heptaphyllum, pau-
pombos Tapira guianensis e T. obtusa e a bicuíba Virola sebifera, entre outras. 

O sub-bosque é ocupado por diversas plantas jovens de espécies arbóreas e 
outras próprias deste estrato, a exemplo da samambaia Blechnum brasiliensis. 
Em locais com o dossel mais ralo, permitindo o aumento de luminosidade no 
sub-bosque, é comum a presença de densa população de capim andré-quicé 
Ichnanthus ruprechtii, indicando a ocorrência de alterações. Destaca-se no 
estrato intermediário a presença de diversas plantas de samambaiaçus Cyathea 
spp. ocupando as zonas mais úmidas.  

A mata ciliar do ponto P13 encontra-se bastante alterada, mas é contínua com a 
de encosta em sua margem esquerda, a qual encontra-se em estádio 
sucessional mais avançado, apesar de também já ter sofrido alterações. Com as 
águas do rio São Francisco apresentando qualidade excelente para para 
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macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. Neste ponto foi coletado o 
peixe Characidium aff. fasciatum tratando-se, provavelmente, de uma espécie 
ameaçada de extinção, caso a identificação seja confirmada.   

Às margens do córrego da Cachoeira algumas grandes árvores, com mais de 
15m de altura, ainda são observadas em meio a áreas desprovidas de cobertura 
arbórea ou cobertas por espécies pioneiras, as quais encontram-se por volta de 
6-8m de altura. Entre as árvores de maior porte estão o mulungu Erythrina 
falcata, o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e o olho de pomba Ormosia arborea. 
Com menor porte encontra-se a quaresmeira Tibouchina candolleana, o landi 
Callophyllum brasiliensis, a amesca Protium heptaphyllum, maria-mole 
Dendropanax cuneatum, o mata-cachorro Simarouba versiculor, cedro Cedrela 
fissilis e o pau-pombo Tapirira guianensis. Além destas, alguns cipós e poucas 
epífitas são encontradas nesta comunidade. 

O ponto P14 (Fazenda do Brás) foi feito na mata ciliar do ribeirão das Posses, a 
montante da fazenda dos Cândidos, em local de topografia plana. Neste ponto a 
qualidade da água apresentou índice Excelente para macroinvertebrados 
bentônicos e qualidade estrutural.   

Neste ponto, além da mata ciliar, ocorre o campo sujo com solos medianamente 
profundos, de textura arenosa ou arenoso-argilosa, em relevo bastante suave. 
As espécies características deste ambiente são: Ruellia geminiflora 
(Acanthaceae), Macrosiphonia longiflora (Apocynaceae), Anacardium humile 
(Anardiaceae), Lucilia lycopodioides (Asteraceae), Oxypetalum erectum 
(Asclepiadaceae), Jacaranda caroba, Zeyera montana (Bignoniaceae), 
Austroplenckia populnea (Celastraceae), Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), 
Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), Croton sp. (Euphorbiaceae), Andira 
laurifolia, Calliandra dysantha var. macrocephala, Chamaecrista planifolia, Senna 
rugosa (Leguminosae), Campomanesia pubescens (Myrtaceae) e Oxalis 
hirsutissima (Oxalidaceae).  

Os campos limpos e campos sujos, embora com sinais de alterações antigas, 
abrigam ainda várias espécies de aves com exigências ecológicas bastante 
estritas, como o corruíra-do-campo Cistothorus platensis, o tico-tico-do-campo 
Coryphaspiza melanotis e o bacurauzinho Chordeiles pusillus, observados na 
Fazenda do Brás. 

A mata ciliar neste ponto ocupa uma faixa estreita na margem esquerda do 
curso d’água. Apesar de sempre ter sido estreita, este ambiente ribeirinho tem 
reduzido ainda mais sua ocorrência devido à pressão por desmate e fogo. As 
pastagens que ocupam as partes planas do vale substituíram parte da 
vegetação florestal. Durante a visita a campo, constatou-se o corte recente do 
que seria a regeneração da mata ciliar. 

Por sofrer cortes freqüentes, a título de bateção de pasto, as bordas da mata 
apresentam grande quantidade de espécies pioneiras, a exemplo da aroeirinha 
Lithraea molleoides e da pororoca Myrsine umbellata. Compondo a mata estão 
presentes o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, a sucupira-preta Bowdichia 
virgilioides, o pau-pombo Tapirira guianensis e T. obtusa , a fruta-de-jacu 
Diospyrus inconstans, o jacarandá-tã Machaerium villosum, o itapicuru 
Callisthene major, o tarumã Vitex sellowiana, o sobre Clethra scabra, a bicuíba 
Virola sebifera, a embira Daphnopsis brasiliensis, entre outras. De forma geral, a 
diversidade de espécies nesta mata é grande, sendo representada tanto por 
espécies secundárias como por aquelas presentes em estádios clímax. 
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Próximo a estrada, no ponto P15, são encontradas as formações de cerrado, 
cerradão e mata. O curso d’água amostrado no interior do cerrado apresentou 
qualidade de água Excelente para macroinvertebrados bentônicos e qualidade 
estrutural 

Ocorre neste ponto uma mata de encosta em estádio secundário, onde 
predominam pequenas árvores (5-4m de altura) de erva-lagarto Casearia 
silvestris, além da presença de pororoca Myrsine umbellata, jacarandá-bico-de-
pato Machaerium hirtum, papagaio Aegiphila sellowiana, ipê-cascudo Tabebuia 
chrysotricha, folha-de-lixa Aloysia virgata, bejoin Styrax camporum, jacarandá-tã 
Machaerium villosum, entre outras. Esta tipologia vegetal pode ser definida como 
uma floresta subperenifólia, pois não possui um caráter ombrófilo e nem se 
encaixa na definição de semicaducifolia.  

Apesar de predominar uma estrutura de capoeira e capoeirão, com árvores de 
até 10m de altura, em alguns locais existem manchas de capoeirinha, onde 
predominam os arbustos de alecrins Baccharis dracunculifolia, arvoretas de 
aroeirinha Schinus terenbinthifolius e de folha-de-lixa Aloysia virgata e cipós da 
família Bignoniaceae. 

À medida que se aproxima do curso d’água espécies adaptadas à presença de 
maior umidade vão aumentando sua presença em detrimento de outras que se 
desenvolvem melhor nos terrenos mais elevados, caracterizando uma mata 
ciliar. Entre aquelas próprias a este ambiente estão a sangra-d’água Croton 
urucurana, o samambaiaçu Cyathea sp., o barbaço Bohemeria caudata, o 
coqueiro jerivá Syagrus romanzoffiana e a amesca Protium heptaphyllum. 
Algumas espécies encontram-se presentes desde a encosta superior até a borda 
do córrego. Este é o caso do pau-terra-da-mata Qualea dichotoma, da carne-de-
vaca Roupala brasiliensis, do pau-de-óleo Copaifera langsdorffii do camboatá 
Cupania vernalis e do espeto Casearia cf. decandra.  

A definição de um ponto adicional, o ponto P15A, é devido ao fato das 
formações savânicas são  representadas pela fisionomia cerrado sentido restrito 
e próximo a uma drenagem serem encontradas formações florestais 
representadas pelas fitofisionomias cerradão e mata de Encosta. Esta região 
apresenta-se antropizada, visto que parte da área é utilizada como pastagem. O 
estrato herbáceo apresenta várias espécies de gramíneas invasoras. Também 
foram observadas extensas populações de carqueja Baccharis trimera 
(Asteraceae), que segundo Lorenzi (2000) é uma planta daninha infestante de 
pastagens nativas. 

A presença de algumas espécies exóticas indica a ocorrência de antiga 
ocupação humana nas proximidades do córrego, a exemplo do pinheiro-do-
paraná Araucaria angustifolia e do limão-capeta Citrus sp. 

A composição fitofisionômica deste sítio é composta basicamente de áreas 
florestais (matas ciliares), apresentando em alguns pontos, focos de vegetação 
de cerrado. Tais formações favorecem a ocorrência de quase todas as espécies 
de mamíferos levantadas em toda a região (Figura I.6). 
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FOTO I.6 – Vale dos Cândidos e Formações Florestais - Corredores Potenciais para 
Dispersão de Mamíferos. (foto aérea). 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Paula, R. C. de 2002. 

A conservação desta área talvez seja uma das mais prioritárias para a 
mastofauna, por ser considerada o “coração” para as populações de quase 
todas as espécies que ocorrem na região da chapadão da Canastra. Alguns 
pontos podem ser destacados no sentido de apresentar superficialmente a 
importância desta área. A disponibilidade de ambientes para o estabelecimento, 
reprodução e manutenção das sub-populações de 95% das espécies da região, 
e ainda a formação de corredores potenciais que conectam com outras áreas 
ideais na porção centro-sul do parque, são alguns destes pontos. Ainda, com 
relação à diversidade genética, o sítio em questão detém um papel muito 
significativo para os táxons envolvidos. Partindo-se do pressuposto que as 
populações da região da Canastra e as da região da Babilônia são distintas 
geneticamente, acredita-se que o vale dos Cândidos promove o intercruzamento 
das populações, aumentando a diversidade genética e assim mantendo as 
populações viáveis. 

Outro fator que aponta urgência na conservação da área é a recente observação 
da diminuição na diversidade de mamíferos na região do Vale dos Cândidos. 
Nesta área as fazendas margeiam a região da base da chapadão da Canastra e 
em alguns pontos as áreas de pastagem, ou simplesmente as criações 
domésticas (gado, cavalo, cachorro, gato, galinha), invadem as áreas da 
Unidade de Conservação, causando danos no ambiente e diretos na fauna de 
mamíferos - alteração de habitat e possibilidade de transmissão de agentes 
patológicos à fauna silvestre. 

O sítio apresenta quase todas as espécies que ocorrem na região salvo algumas 
exceções que não foram registradas, mas devido à riqueza de habitats ideais, 
acredita-se ser este sítio parte da área de ocorrência destas espécies. As 
espécies que não foram observadas aqui são: tamanduá-mirim Tamandua 
tetradactyla, raposa-do-campo Pseudalopex vetulus, tatu-canastra Priodontes 
maximus e porcos-do-mato Tayassu spp. (já registrou-se a ocorrência de caitetu 
T. tajacu e acredita-se na possível ocorrência de queixada T. pecari a oeste do 
vale dos Cândidos, na região do córrego dos Coelhos/ córrego do Veadinho). 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 

 

727

SÍTIO 04 - Nordeste da Chapada da Babilônia  

Apesar de formado por propriedades privadas, este sítio definido pelos Pontos 
16 e 17, mantém formações relativamente bem preservadas caracterizando-se 
basicamente por campos limpos com "ilhas" de vegetação arbustiva em 
afloramentos rochosos (ponto P16) e uma mata bem preservada, sem cursos 
d'água na época seca, apresentando árvores com mais de 20 metros de altura, 
circundada por campos rupestres (ponto P17).  

Apesar das áreas que apresentam um grau de impacto elevado para a fauna de 
mamíferos, devido a utilização da área para atividades agropecuárias, este sítio 
ainda pode ser considerado recuperável para a conservação de algumas 
espécies. Os ambientes encontrados aqui, assemelham-no com o Sítio 2, em 
nível de conservação inferior. Acredita-se que esta área possa vir a se tornar 
similar ao Sítio 2, se for preservada. Atualmente esta área pode estar 
funcionando como área de dispersão para algumas espécies de carnívoros (que 
se dispersam através de longas distâncias), dependendo do potencial de 
adaptação destas espécies, ou mesmo do potencial de adaptação individual. 

A região do Alto da Babilônia, onde foi definido o ponto P16 (Figura I.7) é 
formada por grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos pouco 
profundos, litólicos, de relevo bastante  íngreme e montanhoso, e de maciços 
rochosos quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas 
acentuadas. Esta região é dominada pelo campo rupestre e campo limpo de solo 
arenoso-pedregoso. Ao longo de décadas toda esta região tem sido bastante 
agredida pelo uso intensivo para a formação de pastagens e passagem 
constante de fogo. A área amostrada apresenta uma baixa diversidade quando 
comparada com as áreas mais protegidas do Parque. Podem ser destacadas as 
seguintes espécies: Vellozia sp. (Velloziaceae), Myrsine umbellata 
(Myrsinaceae), Eremanthus seidelli, Chresta scapigera (Asteraceae), 
Rhynchospora aff. terminalis (Cyperaceae), Leandra coriacea 
(Melastomataceae), Luxemburgia aff. speciosa (Ochnaceae), Bulbophyllum 
ipanemensis e Epidendrum secundum (Orchidaceae). 

O campo rupestre amostrado nesta região mostrou indícios de marcada ação 
antrópica, principalmente fogo associado a pastoreio intensivo. Sua avifauna, 
embora amostrada em curto período de tempo, mostrou-se extremamente pobre, 
com um número muito pequeno de espécies e de indivíduos registrados. As 
aves detectadas neste ambiente são extremamente comuns e generalistas, 
como a maria-branca Xolmis cinerea, o urubú-preto Coragyps atratus e o gavião-
de-rabo-branco Buteo albicaudatus. 
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FOTO I.7 – Alto da Chapada da Babilônia, Onde Predominam as Formações Campestres 
Representadas Pelos Campo Rupestre e Campo Limpo. (ponto P16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2002. 

No ponto P17 deste sítio ocorre uma das floresta em melhor estado de 
preservação dentre as observadas na região. Trata-se da parte superior deste 
fragmento, enquanto, à medida que se reduz a altitude, o nível de alteração vai 
aumentando, encontrando-se em sua porção inferior bastante impactada. No 
que diz respeito a sua porção superior, encontram-se árvores de até 25 m de 
altura, com seus galhos recobertos por epífitas, indicando tratar-se de uma 
vegetação em estádio avançado de sucessão. Entre elas estão diversas 
lauráceas, as quais, em geral, ocupam importância significativa nas florestas 
clímax ou próximo a este estádio. Nas bordas da mata observam-se diversas 
árvores de candeia Eremanthus erythropappa, espécie típica de florestas de 
altitude, e itapicuru Callisthene major, o qual ocorre com freqüência em 
transições entre mata e cerrado e em cerradão. Entre as espécies observadas 
destacava-se, o mata-cachorro Simarouba versicolor, pois se encontrava em 
frutificação e diversas aves estavam forrageando em sua copa. Além desta 
espécie, também fazem parte da comunidade em foco o morototó Didimopanax 
morototoni, o camboatá Cupania vernalis, o guatambu Aspidoperma parvifolium, 
a aracanga Geonoma sp., pindaíba Xylopia sericea, urucurana Sloanea sp., 
louro Cordia trichothoma e a espécie Miconia tentaculifera. O sub-bosque é 
bastante denso, estando presente diversas plantas jovens de espécies arbóreas, 
arbustos dos gêneros Psychotria e Piper, capim navalha Rhynchospora sp. e 
diversas pteridófitas, entre elas duas espécies de samambaiaçu. 

Além do bom estado de conservação, este fragmento parece possuir uma 
extensão bastante grande, fatores que o tornam capaz de abrigar espécies 
animais exigentes ecologicamente, e que possuem um território bastante amplo, 
como por exemplo gaviões florestais de médio e grande porte. Entre as aves 
registradas na mata Guarda-Mor, destacam-se o poaieiro-verde Phyllomyias 
virescens, o pula-pula assobiador Basileuterus leucoblepharus, a choquinha-lisa 
Dysithamnus mentalis e o soldadinho Antilophia galeata; as duas últimas 
espécies estavam nidificando no local.  

Essa grande extensão de área florestal faz deste sítio uma área potencial para a 
manutenção de espécies de porte menor, e representa uma possibilidade para 
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as de porte maior, sendo que as áreas naturais foram quase que totalmente 
alteradas.  

Esta área de mata, que aparentemente vem sendo isolada entre pastagens, no 
decorrer dos anos, no entanto não é grande o suficiente para manter populações 
viáveis por muito tempo. Pode-se notar que esta mata se conecta a outros 
fragmentos ao sul, o que enaltece seu valor de conexão com outras áreas e 
assim favorecendo a variabilidade genética. De fato, isso só é possível se for 
reduzida ou freada a antropização e remoção das áreas naturais aqui ainda 
encontradas.  

As espécies especiais de mamíferos encontradas neste sítio são: tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, gato-
maracajá Leopardus wiedii, jaguatirica Leopardus pardalis e veado-mateiro 
Mazama americana.. 

SÍTIO 05 - Vão da Babilônia (rib. Grande, rib. Fumal e cór. Quilombo) 

Esse Sítio corresponde ao Vão Central da chapada da Babilônia (Figura I.8) 
formado basicamente pelos vales dos ribeirões Grande e Fumal, bem como do 
melhor preservado vale do córrego Quilombo. Foram avaliados cinco Pontos de 
Observação (pontos de P18 a P22) principais e quatro pontos auxiliares. Os 
vales contém propriedades privadas apesar de estar inserido no perímetro 
decretado do Parque. Estas propriedades desenvolvem atividades agropastoris, 
incluindo reflorestamento de eucalipto no vale do ribeirão Grande. Além das 
formações ciliares e áreas antropizadas nos vales dos ribeirões Grande e Fumal, 
foram avaliadas as seguintes tipologias no vale do córrego Quilombo: campo 
rupestre; cerrado; capoeira; campo limpo; mata secundária. 

FOTO I.8 – Vista Panorâmica do Vale da Babilônia com Extensas Áreas de Agricultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2002. 

O ponto P18, encontra-se a margem do ribeirão Grande, cujas águas neste 
ponte apresentarão qualidade Excelente para macroinvertebrados bentônicos e 
qualidade estrutural. A riqueza de espécies da ictiofauna é maior neste ponto, 
que nos pontos de altitude mais elevada, sendo coletadas quatro espécies.  
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Abriga uma mata ciliar ao ribeirão Grande já bastante alterada, onde 
predominam as árvores de canela cf. Nectandra lanceolata, as quais apresentam 
altura entre 5 e 8 m. Originalmente, na margem direita, a mata se prolongava por 
uma longa extensão, sendo o terreno mais plano. Mas, atualmente, este local 
encontra-se, quase completamente, coberto por pastagem, estando a mata ciliar 
restrita a uma estreita faixa. Na margem esquerda a vegetação arbórea sempre 
se resumiu a uma largura entre 5 e10m, sendo a partir desta distância da 
margem do curso d’água substituída pelo campo graminoso. 

Além da canela acima citada, também estão presentes as quaresmeiras 
Tibouchina candolleana, a sangra d’água Croton ururcurana, a embaúba 
Cecropia pachystachia, o pau-pombo Tapirira guianensis e T. obtusa, o ingá 
Inga sp., a embira-branca Daphnopsis brasiliensis, a folha-miúda Myrcia rostrata, 
o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, entre outras. Nas bordas da mata ciliar, na 
transição para a pastagem é comum a presença do arbusto assa-peixe Vernonia 
polyanthes. 

Na margem esquerda, melhor preservada, estão presentes algumas grandes 
árvores de camboatá-vermelho Sclerolobium rugosum, além de diversas outras 
espécies comuns às duas margens. 

Situada na cabeceira de um córrego afluente da margem direita do ribeirão 
Grande, o ponto P18a trata-se de uma mata que, em parte, situa-se sobre solo 
saturado, com lençol freático superficial. Neste ponto é grande a presença de 
palmito-juçara Euterpe edulis e sangra-d’água Croton urucurana, além de 
algumas árvores de pinha-do-brejo Talauma obovata. Na margem direita, a 
transição é brusca para a pastagem, enquanto na esquerda há uma encosta 
coberta por vegetação florestal. 

Sinais de corte de palmito-juçara e de madeira foram observados no interior 
desta mata, representando alterações pontuais, sem no entanto, comprometer 
sua estrutura fisionômica como um todo, apesar de se observar alguns 
agrupamentos de cipós no sub-bosque e de espécies pioneiras. 

Na parte mais baixa da mata, próximas à zona inundada, estão diversas árvores 
de pororoca Myrsine umbellata, ingá Inga edulis e pau-pombo Tapirira 
guianensis. Já na encosta desenvolvem-se os jequitibás brancos Cariniana 
estrellensis, folha-miúda Myrcia rostrata, açoita-cavalo Luehea divaricata, 
capitão Terminalia cf. phaeocarpa, entre outras. 

O dossel atinge cerca de 10-12 m de altura, estando as maiores árvores quase 
desprovidas de epífitas, sendo um indicativo de tratar-se de uma comunidade 
jovem. O sub-bosque é ralo, o que se deve, possivelmente, ao pisoteio pelo 
gado bovino que freqüenta este local. 

O ponto P19 foi localizado próximo a uma lagoa marginal do ribeirão Grande. As 
águas, neste ponto apresentaram qualidade Regular, entretanto esse resultado 
foi descartado por ser considerado subamostrado ao ser utilizada somente 
coleta em macrófitas aquáticas. 

Situado a jusante da confluência do riberão Grande com afluente da margem 
esquerda abriga uma mata ciliar já bastante alterada estando reduzida a uma 
estreita amostra da área que ocupava originalmente. Grande parte da margem 
do ribeirão é ocupada por uma densa população de bambu-de-espinho cf. 
Atractantha sp., os quais dificultam o desenvolvimento de outras plantas. 
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Além do bambu, algumas árvores de sangra-d’água Croton urucurana. pau-de-
óleo Copaifera langsdorffii, quaresmeira Tibouchina candolleana e cipós 
arranha-gatos Piptadenia sp. estão presentes. Algumas vezes, a pastagem 
ocupa até a margem do ribeirão. 

A montante da confluência do ribeirão Grande com um afluente da margem 
esquerda foi definido o ponto P19A, onde a qualidade da água apresentou indice 
Excelente para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. 

As formações ciliares existentes no vale do ribeirão Grande mostram em sua 
maioria sinais de marcada ação antrópica, principalmente devido à penetração 
do gado nas margens dos cursos d’água e redução da faixa ciliar de porte 
arbóreo. Nos fragmentos de maior extensão situados ao longo do ribeirão 
Grande e córrego do Fumal merece destaque a presença da juruva 
Baryphthengus ruficapillus ave considerada uma boa indicadora de formações 
florestais em fragmentos com área suficiente para manter comunidades 
representativas.   

O ponto P20 foi situado no córrego Fumal próximo a pousada Canteiros. As 
águas amostradas neste local apresentaram qualidade Excelente para 
macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. A fauna ictiia apresentou 
uma baixa riqueza de espécies neste ponto, sendo representada por uma 
espécie. 

A mata ciliar deste ponto apresenta algumas árvores emergentes com altura por 
volta de 12 m, entre as quais estão o camboatá-vermelho Sclerolobium rugosum, 
o ipê-amarelo Tabebuia serratifolia e o capichingui Croton floribundus. O dossel 
encontra-se por volta de 6-8m, sendo ocupado por árvores de cedro Cedrela 
fissillis, de pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, de itapicuru Callistheme major e 
por diversas árvores pertencentes à família Myrtaceae. 

Nos estratos inferiores estão algumas arvoretas de nega-mina Siparuna 
guianensis, Justicia sp., samambaiaçu Cyathea sp., Kielmeyera petiolares e da 
Miconia carthacea, a qual se caracteriza por desenvolver em ambiente de 
clareira, o que indica a ocorrência de intervenções. Nas bordas externas são 
comuns as árvores de quaresmeira Tibouchina candolleana, canela cf. 
Nectandra lanceolata, folha-miúda Myrcia rostrata e de leiteirinha Sebastiania 
sp.. Também estão presentes algumas espécies típicas de ambiente de cerrado 
a exemplo do pacari Lafoensia pacari, congonha-de-bugre Rudgea virbunioides 
e de uma Myrtaceae ainda não identificada. A presença dessas espécies nas 
bordas é testemunha da tipologia vegetal que, originalmente, ocupava toda a 
área mais distante do curso d’água e, atualmente, encontra-se substituída por 
pastagens. 

Muitos cipós estão presentes, formando, por vezes, um emaranhado que 
dificulta o trânsito de animais de porte, entre eles o homem, ao mesmo tempo 
em que cria condições de abrigo e deslocamento para pequenos mamíferos. 
Entre os cipós destacam o cipó cabeludo cf. Piptocarpha sp., jarrinha 
Aristolochia sp. e diversos outros das famílias Malpighiaceae e Apocynaceae. 

A diversidade florística nesta mata é baixa, havendo um predomínio de plantas 
da espécie arbórea itapicuru Callistheme major em todos os estratos, indicando 
seu sucesso reprodutivo neste ambiente. 

A região do Maciço do Quilombo, onde foi definido o ponto P21  é formada por 
grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, 
litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos 
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quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas acentuadas. O 
ponto amostrado pode ser classificado como um cerrado ralo de relevo bastante 
acentuado e cujos limites alcançam a mata ciliar na vertente mais próxima. A 
região apresenta perturbação antrópica pela presença de gado e trilhas. As 
espécies mais freqüentes que compõem a flora do cerrado ralo desta área 
pertencem às seguintes famílias: Asteraceae (Eremanthus), Lythraceae 
(Cuphea, Diplusodon), Malpighiaceae (Banisteriopsis, Byrsonima), Leguminosae 
(Dimorphandra) e Melastomataceae (Miconia, Leandra, Ossaea, Microlicia, 
Trembleya). Próximo a mata ciliar ocorre uma grande população de Macairea 
radula. 

Uma porção de campo rupestre do Maciço do Quilombo também foi observada, 
definindo-se para tanto o ponto P21A, o qual apresenta melhores condições de 
preservação quando comparada ao cerrado ralo citado anteriormente. Podem 
ser destacadas as seguintes espécies: Eremanthus seidellii, Lychnophora 
reticulata (Asteraceae), Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Bulbostylis sp., 
Rhynchospora sp. (Cyperaceae), Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), 
Paepalanthus speciosus (Eriocaulaceae), Chamaecrista microsenna 
(Leguminosae), Diplusodon vilosissimus, (Lythraceae), Byrsonima intermedia. 
(Malpighiaceae), Miconia pepericarpa, Miconia rubiginosa, Miconia stenostachya, 
Miconia albicans, Miconia ferruginata, Leandra aurea, Ossaea congestiflora, 
Cambessedesia espora, Svitramia sp. nov. (Melastomataceae), Vellozia sp. 
(Velloziaceae) e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). 

O ponto P22 definido no córrego do Quilombo, que teve suas águas analisadas 
para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural e obteve um índice 
de qualidade Excelente. Em relação a ictiofauna este ponto apresentou uma 
maior riqueza de espécies (quatro) além de ser um dois dois pontos onde foi 
coletado um peixe que provavelmente represente uma nova espécie de um novo 
gênero da subfamília Glandulocaudinae gen. e sp. n. que está sendo estudado 
pelo consultor Fábio Vieira, responsável pelos estudos referentes a ictiofauna 
nesta AER, e descobridor do novo táxon.  

Este ponto abriga uma mata ciliar com dossel atingindo cerca de 10-12m, onde, 
apesar do predomínio das espécies secundárias, observa-se algumas de 
estádios mais avançados. Esta mistura de espécies indica a ocorrência de 
intervenções em diferentes períodos, possivelmente, para a retirada de madeira. 

Predominam as árvores de pau-pombo Tapirira guianensis, muitas da quais com 
diversas marcas nos troncos causadas por micos Callithrix sp.. Estes animais 
usam da estratégia de causar ferimentos em seu tronco, os quais eliminam um 
exudato que serve de alimento aos micos. Também estão presentes nesta mata 
as palmeiras coqueiro-jerivá Syagrus romanzoffiana e palmito-juçara Euterpe 
edulis e as árvores pindaíba-vermelha Xylopia brasiliensis, gameleira Ficus sp., 
pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, amesca Protium brasiliense, jequitibá 
Cariniana estrellensis, cedro Cedrela fissilis, taúba Guarea macrophyla e 
samambaiaçus Cyathea sp. e Trichpteris sp.. Como pioneiras estão o 
capichingui Croton floribundus, sangra-d’água Croton urucurana, candiúba 
Trema micrantha e embaúba Cecropia pachystachia. 

A presença de epífitas é pequena, pois há carência de grandes e velhas árvores, 
as quais constitui-se no principal substrato para o desenvolvimento dessas 
plantas. 

Apesar da predominância de espécies pioneiras, o potencial de capacidade 
suporte e de desenvolvimento desta mata são grandes, pois possui diversas 
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plantas produtoras de frutos para a fauna, estruturas para formação de abrigo e 
plantas jovens de espécies clímax em crescimento. 

No vale do Quilombo há vários fragmentos florestais de médio porte que se 
conectam, ladeados por campo cerrado em bom estado de conservação, além 
de vegetação ciliar relativamente preservada, formando uma rede de ambientes 
em bom estado de conservação, capaz de abrigar aves, relativamente exigentes  
como o surucuá-de-peito-azul Trogon surrucura, o beija-flor-preto-e-branco 
Melanotrochilus fuscus e a jandaia-de-testa-vermelha Aratinga auricapilla. 

Talvez seja um dos sítios com maior índice de antropização, sendo observado o 
uso extensivo da terra para pastagens. Pouquíssimas áreas naturais 
preservadas foram observadas, e as que ainda restam se restringem a áreas de 
mata que apresentam um certo grau de antropização nos pontos P18, P19 e 
P20. O destaque desta área é a região do Quilombo (pontos P21 e P22), que 
mesmo alterada, ainda apresenta um número considerável na diversidade de 
mamíferos, em decorrência da diversidade vegetal e tamanho dos 
remanescentes naturais.  

Um registro importante para este sítio, obtido através de entrevistas com 
moradores locais, é a possível dispersão de agentes epidemiológicos através 
das criações domésticas, afetando as populações silvestres. Têm sido 
observado nesta área vários indivíduos de lobo-guará Chrysocyon brachyurus e 
cachorro-do-mato Cerdocyon thous, cegos (somente os lobos), com falhas na 
pelagem, e de aparência anêmica; e também relatos de que é crescente o 
número de carcaças de tamanduás-bandeira Myrmecophaga tridactyla 
encontradas também com falhas no pêlo. Questões epidemiológicas envolvendo 
edentatas são pouco conhecidas, no entanto novas pesquisas têm apontado 
inúmeros agentes patológicos, transmitidos por criações domésticas, como uma 
das ameaças mais crescentes às populações silvestres (Macdonald & Courtenay 
1993; Funk et alii 2001; Macdonald & Thom 2001).  

As espécies especiais aqui encontradas foram: tamanduá-bandeira 
Myrmecophaga tridactyla, tatu-do-rabo-mole-grande Cabassous tatouay, 
macaco-sauá Callicebus personatus, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, gato-
maracajá Leopardus wiedii (possivelmente), lontra Lontra longicaudis e veado-
mateiro Mazama americana. 

SÍTIO 06 - Alto da Chapada da Babilônia (sudoeste) 

Nesta vertente a chapada da Babilônia apresenta sua drenagem diretamente 
direcionada à bacia do rio Grande secionando a chapada em vales encaixados. 
Na região alta da chapada da Babilônia, em seu setor sudoeste, foi definido o 
Sítio 06 de investigação compreendendo os seguintes pontos: ponto P23, com 
alta incidência de mineração de quartizitos; ponto 23A campo rupestre da 
pousada Canteiros; ponto P24 córrego Fumalzinho; ponto P28 e ponto P28A 
correspondendo a Serra Santa Maria. Neste sítio foi definido, ainda, o ponto P68 
durante a segunda etapa de trabalhos da AER, referido ao campo rupestre do 
morro do Facão. Neste sítio observam-se ambientes naturais, como os campos 
rupestres, serem descaracterizados por atividades mineradoras. Situação 
preocupante pois nos campos rupestres foi constatada a presença de espécies 
de aves cujo status vulnerável requer maiores cuidados de manejo. 

A região do ponto P23 (Figura I.9) é formada por grandes extensões de 
afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante 
íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos quartzíticos, que assumem 
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formas de paredões ou escarpas acentuadas. A paisagem é dominada pelo 
campo rupestre e campo limpo de solo arenoso-pedregoso. Neste local existe 
uma mineradora, cuja atividade principal é a extração de pedras.  

FOTO I.9 – Chapada da Babilônia, Áreas de Elevada Atividade Mineradora para a Extração 
de Pedras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R. 2002. 

Próximo as áreas exploradas, verifica-se que onde já houve a extração de 
pedras ou mesmo em áreas próximas onde os rejeitos da extração são 
depositados, o solo é todo revirado e nenhum tipo de vegetação se estabelece. 
Apesar dessa exploração constante na região, as áreas de campo rupestre 
próximas, que definem o ponto P23A, encontram-se bastante preservadas com 
um grande número de espécies típicas deste ambiente. Podem ser destacadas 
as seguintes espécies: Pfaffia jubata (Amaranthaceae), Eremanthus seidellii, 
Pseudobrickelia sp. nov. (Asteraceae), Dyckia sp. (Bromeliaceae), Syngonanthus 
sp., Paepalanthus spp. (Eriocaulaceae), Trimezia juncifolia (Iridaceae), Oxalis 
hirsutissima (Oxalidaceae), Vochysia tyrsoidea (Vochysiaceae) e Vellozia sp. 
(Velloziaceae). 

O ponto P24 situa-se em meio à área de campo graminoso, sendo um pequeno 
capão florestal de baixa diversidade de espécies e árvores com altura de até 6m. 
O córrego Fumalzinho, que corta esse ponto, apresentou qualidade da água na 
categoria Regular, sendo entretanto este resultado descartado por considerado 
resultado de subamostragem. Como os demais cursos d’água de alta altitude, 
neste ponto foi verificada uma baixa riqueza de espécies de peixes.  

No capão situado neste ponto predominam as árvores de pindaíba-do-brejo 
Xylopia emarginata, juntamente com algumas licurana Hyeronima alchornioides, 
além de algumas casca-d’anta Drymis brasiliensis, samambaiaçu Trichipteris sp. 
e Posoqueira latifolia. Nas bordas estão os arbustos de Trembleya parviflora e 
algumas pequenas árvores de candeias Eremanthus erytropappa. Já margeando 
as pedras do curso d’água são freqüentes as espécies da família 
Melastomataceae, a exemplo de Macairea radula, Miconia thezans e Lavosieria 
insignis. 
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A região do ponto P28 é formada por grandes extensões de afloramentos 
rochosos, com solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante íngreme e 
montanhoso, e de maciços rochosos quartzíticos, que assumem formas de 
paredões ou escarpas acentuadas. As fitofisionomias dominantes são o campo 
rupestre e o campo limpo de solo arenoso-pedregoso, ocorrendo também campo 
limpo úmido nas vertentes de córregos permanentes ou temporários e a mata 
que acompanha a declividade do terreno. A área amostrada de campo rupestre 
apresenta interferência antrópica verificada pela presença de trilhas de gado. 
Destacam-se no estrato arbóreo as espécies Neea theifera (Nyctaginaceae), 
Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae), Lychnophora ericoides, Eremanthus 
seidellii (Asteraceae), Symplocos sp. (Symplocaceae), Miconia ferruginata 
(Melastomataceae), Myrsine guyanensis (Myrsinaceae). Já no estrato arbustivo-
herbáceo destacam as espécies: Paepalanthus amoenus, Paepalanthus  
(Eriocaulaceae), Trimezia juncifolia (Iridaceae), Irlbachia pendula 
(Gentianaceae), Cambessedesia espora, Cambessedesia regnelliana, Macairea 
radula, Microlicia euphorbioides, Microlicia isophylla, Lavoisiera insignis, Leandra 
coriacea, Leandra rigida, Ossaea congestiflora, Tibouchina frigidula, Trembleya 
parviflora, Svitramia sp. nov. (Melastomataceae), Cyrtopodium sp. (Orchidaceae) 
e Xyris spp. (Xyridaceae). 

Verifica-se neste ponto a presença de vegetação florestal que se estende desde 
a faixa ribeirinha até as encostas montanhosas. Além de encontrar-se em 
estádio secundário, ocorrem algumas clareiras ao longo de sua extensão, onde 
predomina a população da samambaia Pteridium aquilinum. A presença desta 
espécie indica ter havido algum tipo de degradação do solo, a exemplo de fogo e 
cultivo. Em alguns locais o pasto se estende até as margens do córrego, 
ocupando a Área de Preservação Permanente (APP). 

Na maior parte da mata o dossel atinge cerca de 8m, com algumas árvores de 
até 12 m de altura. No entanto, em uma grota, observou-se algumas grandes 
árvores, entre elas uma canela Ocotea sp. com cerca de 30 m de altura. Mas, 
esta é uma exceção, tendo sido poupada de corte, possivelmente devido à 
dificuldade de acesso até ela. No geral, o dossel é formado por árvores de 
capichingui Croton floribundus, jatobá Hymenaea courbaril, cedro Cedrela 
fissillis, jacarandá-tã Machaerium villosum, arco-de-pipa Metrodorea stipularis, 
quaresmeira Tibouchina candolleana, folha-miúda Myrcia rostrata, goiabeira-do-
mato Myrcia micrantha, pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, canafístula Cassia 
ferruginea, entre outras. 

Ao longo da drenagem têm alguns samambaiaçus Cyathea sp. e Trichpteris sp., 
maria-mole Dendropanax cuneatum, landis Calophyllum brasiliensis, 
pessegueiro-do-mato Prunus selowii, palmito-juçara Euterpe edulis e jequitibás 
Cariniana estrellensis. Entre as epífitas observaram-se apenas alguns poucos 
indivíduos de costela-de-adão Monstera sp., formando densos agrupamentos 
sobre algumas árvores.  

Próximo a este ponto foi definido, adicionalmente, o ponto P28A na subida da 
Babilônia cujas drenagens apresentaram qualidade de água Excelente para os 
parâmetros analisados.  

Assim como no Alto da Babilônia, a região do Morro do Facão, onde foi definido 
o ponto P68, é formada por grandes extensões de afloramentos rochosos, com 
solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de 
maciços rochosos quartzíticos, que assumem formas de escarpas acentuadas. 
Já nas porções mais baixas, onde o relevo é mais plano, a vegetação encontra-
se totalmente descaracterizada visto que as terras tem sido utilizadas durante 
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décadas para a formação de agricultura e pastagens. Também a cobertura 
original de algumas serras foi totalmente retirada dando lugar a extensas 
populações de Pteridium aquilinum. As porções mais altas, acima de 1100 
metros, encontram-se melhor preservadas e a fitofisionomia dominante é o 
campo rupestre. Espécies comumente encontradas pertencem aos seguintes 
táxons: Asteraceae (Lychnophora, Eremanthus), Melastomataceae (Lavoisiera, 
Microlicia, Ossaea, Svitramia, Tibouchina), Velloziaceae (Vellozia) e 
Vochysiaceae (Vochysia). Nas áreas próximas a algumas drenagens o solo 
arenoso-pedregoso é bastante úmido apresentando uma riqueza de espécies 
adaptadas a este tipo de ambiente. Famílias e gêneros freqüentemente 
encontrados pertencem aos seguintes táxons: Cyperaceae (Rhynchospora), 
Droseraceae (Drosera), Eriocaulaceae (Paepalanthus, Syngonanthus), 
Melastomataceae (Chaetostoma, Lavoisiera, Microlicia), Poaceae (Andropogon, 
Echinolaena, Paspalum), Polygalaceae (Polygala) e Xyridaceae (Xyris). 
Observou-se que em tempos recentes este local já foi explorado por 
mineradoras, cuja atividade principal é a extração de pedras. Apesar do solo 
bastante revirado nos locais onde houve a extração de pedras, verifica-se que 
nas proximidades a vegetação está bem preservada.  

Neste sítio a mata de Santa Maria (ponto P28) e a mata do rio Fumal no sítio 07 
(ponto P25), abrigam quase todas espécies de mamíferos encontradas na 
região. A intensa ocupação humana induzem a uma atenção especial destes 
sítios,  para a conservação de mamíferos, o que vêm sido observado em toda a 
região da Babilônia. Isto devido à grandes extensões de matas que se 
interconectam, principalmente na porção oeste do sítio 6 (imediações do P28). 
Ainda, ambos os sítios são explorados em alguns pontos por atividades 
turísticas, o que não representa tamanho impacto como as atividades pecuárias 
e mineradoras (que aqui atingem grandes proporções), mas ainda necessitam 
ser coordenadas para amortecer os problemas assim gerados por tal atividade.  

Sendo assim, esta representa uma importante área pela utilização por 
mamíferos tanto para dispersão (espécies mais adaptadas) como para o 
estabelecimento de habitat ideais para manutenção das populações. As matas 
encontradas ainda se apresentam em um estado bom de conservação, sendo 
vital sua proteção, visto que pode ser esta a região nuclear para as populações 
de mamíferos do vale da Babilônia. 

Espécies de interesse à conservação encontradas nos sítios: tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, macaco-sauá Callicebus personatus,  bugio 
Alouatta spp., lobo-guará Chrysocyon brachyurus, gato-maracajá Leopardus 
wiedii, gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus, onça-parda Puma concolor, 
lontra Lontra longicaudis, veado-catingueiro Mazama gouazoupira e caitetu 
Tayassu tajacu. Apesar de não se ter encontrado nenhum indício, é uma área 
potencial para a ocorrência de tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla e 
queixada Tayassu pecari (registrado através de entrevistas). 

SÍTIO 07 - Entorno e Encosta Sudoeste da Chapada da Babliônia. 

Este Sítio, formado pelos Pontos P25, P25A, P26, P27, P27A e P27B é 
atravessado pela rodovia MG - 050 e situa-se próximo a barragem de Furnas. 
Predominam atividades voltadas ao turismo aproveitando recantos da chapada, 
como cachoeiras e formações rochosas, bem como as oportunidades de laser e 
pesca proporcionadas pelos reservatórios de Furnas e Peixoto. Em vales 
abrigados como os dos afluentes do ribeirão Fumal além da presença de 
pousadas, persistem atividades mineradoras e agropastoris. Nesse sítio foram 
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analisados ambientes naturais como os campos rupestres e matas de galeria em 
processo de substituição por ambientes atropizados (culturas, pastagens, 
minerações, turismo, etc.).  

A mata ciliar do rio Fumal, que define o ponto P25, é contígua a um fragmento 
de Floresta Estacional Semidecidual, onde foram registrados entre outras, 
algumas aves florestais que não foram registradas em outros pontos de 
amostragem como o petrim Synallaxis frontalis e o falcão-relógio Micrastur 
semitorquatus. O rio Fumal apresentou uma significativa riqueza de espécies da 
ictiofauna neste ponto. Foram registradas setes espécies da ictiofauna neste 
ponto. 

Essa mata em estádio secundário, com dossel em torno de 7-8 m de altura e 
cercada por vegetação savânica, também está bastante alterada, predominando 
a capoeira de cerradão. Algumas árvores ultrapassam este dossel, atingindo 
cerca de 12m, como é o caso de um landi Calophyllum brasiliensis. Nas bordas, 
cobertas por capoeirão de cerradão, predominam as árvores de pororoca 
Myrsine guianensis, com presença de pindaíba Xylopia aromatica, da sucupira-
preta Bowdchia virgilioides, do barbatimão Stryphnodendron adstringens, da 
mamica-de-porca Zanthoxyllum riedelianum, folha-de-serra Ouratea 
castaneafolia e do vinhático Platymenia reticulata, além de espécies comuns à 
mata, como o açoita-cavalo Luehea grandiflora e o pau-pombo Tapirira 
guianensis, que predomina nesta área. Restritas à mata ciliar estão o 
samambaiaçu Cyathea sp., Dendropanax cuneataum e Hirtella hebeclada. 
Algumas epífitas se fazem presentes, a exemplo da cactácea Schumbergera 
sp.e das bromeliáceas dos gêneros Tillandsia e Bilbergia. Mas, essas plantas 
são escassas e restritas às poucas árvores de maior porte presentes nesta área. 

Próximo ao ribeirão Fumal o terreno se aplaina e encontra-se coberto por uma 
capoeira de floresta, onde se destaca a palmeira macaúba Acrocomia aculeata e 
diversas pequenas árvores de aroeirinha Lithraea molleoides. Além destas, 
estão presentes a pereira Aspidosperma subincanum, o pau-de-óleo Copaifera 
langsddorffii, a caroba Jacaranda sp. e a bicuíba Virola sebifera. Nas bordas 
desta capoeira são freqüentes os arbustos de saca-rolha Helicteris sacarolha, de 
alecrim Baccharis dracunculifolia e de Miconia ibaguensis. Em algumas áreas 
sujeitas a inundações freqüentes a vegetação é composta quase que 
exclusivamente por arranha-gato Mimosa sp.. 

Além de alterações no passado através do desmate para formação de 
pastagens e possível fabricação de carvão, recentemente uma parte foi 
desmatada e queimada para formação de lavoura, elevando o nível de alteração 
desta área. 

O ponto P25A refere-se a presença de cerrado rupestre, que abriga um afluente 
do córrego Fumal, próximo a pousada das Orquídeas, onde ocorre a explotação 
de quartizito. A qualidade da água nos locais de amostragem deste ponto, 
apresentou-se de Boa a Excelente, apesar da explotação de quartizito. Tal fato 
pode estar relacionado a uma maior disponibilidade de micro-habitats para 
macroinvertebrados bentônicos proporcionado pelos fragmentos de quartizito 
lançados no leito  (Figura I.10). 
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FOTO I.10 – Drenagem a Jusante de Lavra Artesanal de Quartzito, Mostrando Leito Quase 
Inteiramente Tomado por Aparas. (ponto 25A). 

    

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bedê, L. C. 2002. 

O cerrado rupestre é um tipo fisionômico pouco freqüente na região, ocorrendo 
exclusivamente na porção sul do Parque. No ponto amostrado ocorrem 
pequenas manchas de cerrado rupestre incluídas em campo rupestre. A região 
vem sendo intensivamente explorada com a extração de pedras e, tanto a mata 
ciliar, como o leito fluvial encontram-se seriamente comprometidos pela 
deposição dos rejeitos da extração de pedras. As áreas de cerrado rupestre 
encontram-se em regeneração com várias espécies típicas desse ambiente se 
estabelecendo no local. Destacam-se no estrato arbustivo-herbáceo algumas 
espécies das famílias Asteraceae, Bromeliaceae, Cactaceae, Eriocaulaceae, 
Melastomataceae, Myrtaceae, Rubiaceae, Velloziaceae. No estrato arbóreo são 
comuns as espécies Austroplenckia populnea (Celastraceae), Vochysia 
thyrsoidea, Qualea sp. (Vochysiaceae), Dalbergia miscolobium (Leguminosae), 
Eremanthus seidellii, Lychnophora ericoides, Wunderlichia mirabilis 
(Asteraceae), Kielmeyera coriacea (Clusiaceae) e Miconia ferruginata 
(Melastomataceae).  

O ponto P26 localiza-se no ribeirão das Quadrinhas que apresenta encostas 
abruptas, estando bastante encaixado no vale. O ribeirão da Quadrinha, próximo 
a represa de Furnas, apresentou qualidade da água em nível Excelente para 
macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. 

Muitas vezes, a vegetação campestre atinge até as margens do curso d’água, 
havendo apenas alguns agrupamentos arbóreos ao longo das margens. Nestes 
poucos agrupamentos arbóreos, estão presentes árvores de amesca Protium 
heptaphyllum, pau-pombo Tapirira guianensis, pindaíba Xylopia emarginata, 
landi Callophyllum brasiliensis e Ilex sp. Junto às pedras existentes nas margens 
observam-se alguns arbustos de Macairea radula e a herbácea Drosera sp. É 
interessante observar que grande parte das espécies arbóreas observadas ainda 
é jovem, o que caracteriza que este ambiente esteve sujeito à retirada de 
madeira em um passado recente. 

A região do chapadão de Furnas, onde foi definido o ponto P27, é formada por 
grandes extensões de afloramentos rochosos (Figura I.11), com solos pouco 
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profundos, litólicos, de relevo bastante  íngreme e montanhoso, e de maciços 
rochosos quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas 
acentuadas. Neste ponto existem várias mineradoras cuja atividade principal é a 
extração de pedras. Próximo as áreas de exploração e nos locais onde os 
rejeitos da extração são depositados o solo apresenta-se revirado e nenhum tipo 
de vegetação se estabelece. Apesar dessa exploração constante na região, as 
áreas de campo rupestre próximas encontram-se bastante preservadas com um 
grande número de espécies típicas deste ambiente. Espécies comumente 
encontradas pertencem aos seguintes táxons: Apiaceae (Eringium), Asteraceae 
(Vernonia, Eremanthus, Rhichterago, Senecio), Cactaceae (Pilosocereus), 
Cyperaceae (Rhynchospora), Eriocaulaceae (Paepalanthus, Syngonanthus), 
Lamiaceae (Hypenia, Hyptis), Malpighiaceae (Byrsonima), Lythraceae (Cuphea, 
Diplusodon), Melastomataceae (Cambessedesia, Chaetostoma, Leandra, 
Microlicia, Svitramia, Tibouchina) e Velloziaceae (Vellozia). No vale do rio Fumal 
e chapadão de Furnas, estão instaladas várias mineradoras, que durante o 
processo de extração da “pedra mineira” (quartzito) descaracterizam 
completamente o campo rupestre, inclusive com o lançamento do material estéril 
e rejeitos nas vertentes e cursos d’água.  

FOTO I.11 – Afloramentos Rochosos da Serra de Furnas. (ponto P27)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Romero, R.  2002. 

Entre as poucas aves registradas nos locais onde estão instaladas várias 
mineradoras, que durante o processo de extração da “pedra mineira” (quartzito) 
descaracterizam completamente o campo rupestre, inclusive com o lançamento 
do material estéril e rejeitos nas vertentes e cursos d’água, destacam-se o 
caminheiro-de-barriga-acanelada Anthus hellmayri e a patativa-verdadeira 
Sporophila plumbea. 

Durante a segunda campanha de campo a atenção de alguns consultores 
voltou-se para um afluente do rio Capivara 1, onde foram definidos dois pontos; 
o P27A na margem esquerda e o ponto P27B na margem direira. Este córrego 
encontra-se em área de campos de altitude, havendo apenas algumas pequenas 
amostras de vegetação florestal em locais onde o solo possui um pouco mais de 
profundidade. A área amostrada situa-se entre as diversas pedreiras de quartzito 
que ocupam a encosta sul da área do Parque, próximo ao Lago de Furnas. 
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Os pontos P27A e P27B, apresentaram qualidade de água Excelente em todas 
as amostras coletadas para os parâmetros macroinvertebrados bentônicos e 
qualidade estrutural. 

O ponto 27A foi definido em um pequeno fragmento florestal em estádio de 
capoeira com altura máxima de 5m, circundado por campos rupestres e campos 
graminosos. Como é comum em diversas matas de altitude, suas bordas são 
ocupadas por pequenas árvores de candeia Eremanthus erythropappa. Entre as 
espécies de maior densidade na área está o pau-carvão Sclerolobium 
paniculatum, o qual é representado por diversos indivíduos jovens. Também 
estão presentes a pindaíba Guatteria sellowiana, o pau-pombo Tapirira 
guianensis, a quaresmeira Tibouchina candolleana, a licurana Hyeronima 
alchornioides, a amesca Protium heptaphyllum, o jacarandá-do-cerrado 
Dalbergia miscolobium, o pinheirinho Podocarpus seidelli e também Qualea 
dichothoma, Pera glabrata, etc. Arbustos de Miconia cubatenensis, Brunfelsia 
brasiliensis, Pavonia sp. e a taquara Chusquea sp. contribuem para a grande 
densidade do sub-bosque. A margem direita deste afluente do rio Capivara 1 foi 
definido o ponto P27B. Neste local desenvolve-se a pindaíba Xylopia sericea, o 
pau-de-tucano Vochysia tucanorum, a pindaíba-do-brejo Xylopia emarginata, o 
pau-pombo Tapirira guianensis, a nega-mina Siparuna guianensis, a candeinha 
Eremanthus seidelii e as espécies Hirtella hebeclada e Schefflera 
claussenianum.  

Estas poucas espécies encontram-se na forma de um pequeno agrupamento, já 
tendo sofrido corte e fogo, estando, portanto, o ambiente bastante degradado e 
possuindo baixa capacidade suporte. 

SÍTIO 08 - Gurita  

Esse sítio compreende a porção oeste do PNSC e sua área de entorno. É 
constituído pelo vale do Córrego Batéias (ponto P29) bastante assoreado e 
descaracterizado, possivelmente pelo garimpo em tempos passado; pelos brejos 
de altitude (1180m) formados pelo curso superior do ribeirão Claro (ponto P30), 
ambiente extremamente interessante evidenciado através do sobrevôo, uma vez 
que não encontra semelhante em nenhum outro ponto da UC, pelo menos que 
pudesse ser avistado pelo sobrevôo, nesse ponto ainda foram avaliados capões 
de mata paludosa; foram amostrados também o ambiente de cerrado próximo ao 
“brejo de altitude” (ponto P30A) e o cerrado próximo ao ribeirão Claro; o cerrado 
rupestre nas proximidades das nascentes do ribeirão Claro (ponto P31); no 
entorno da UC, a drenagem do ribeirão Bom Jesus com mata ciliar encaixada 
em meio a cerrado e campo, em propriedades com atividades  agropastoris; vale 
do rio Santo Antônio (do Sul) (Pontos P33, P33A, P34 e P34A com cerrado 
rupestre bem preservado, ponto P35 com mata ciliar  inundável e subosque 
denso e ponto P36 com mata ciliar em planície alagável) e ribeirão Babilônia 
(ponto P37) em vale em "U" na base da Serra do Cemitério que é o setor de 
mais difícil acesso da UC; ainda pertencente a este sítio foram amostrados um 
cerrado rupestre na serra das Sete Voltas (ponto P66); e um campo rupestre em 
um local denominado “Cidade de Pedra” devido aos afloramentos rochoso 
existentes (ponto P67). 

Sob o ponto de vista da mastozoologia este é um dos sítios de prioridade 
máxima para a avaliação e conservação. Uma área peculiar dentre as 
amostradas e que se encontra quase que totalmente fora dos limites do parque, 
e mesmo assim com um grau de preservação bom em muitos dos pontos 
amostrados, para a conservação dos mamíferos. Talvez uma das melhores 
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áreas para se estabelecer um plano de ação emergencial para certas espécies, 
por acreditar-se que apresenta uma alta possibilidade de conectividade com a 
região do Sítio 3 (Vale dos Cândidos).  

Micro-habitats similares aos encontrados na Serra da Canastra, grandes 
extensões de áreas de mata (rio Santo Antônio do Sul, pontos 33 a 36) e 
ambientes únicos (cerrado rupestre, pontos 31, 33 e 66), assinalam a 
importância da área para a conservação. Ai Um fator relevante à conservação 
desta região é a ocorrência, em dois pontos (pontos P30A e P66), de tatu-
canastra Priodontes maximus, localidades de ocorrência únicas fora da 
chapadão da Canastra. Levando-se em consideração à sensibilidade desta 
espécie e redução exponencial das populações na região, uma avaliação do 
status desta sub-população através de estudos mais aprofundados, adjunto à 
elaboração de um plano emergencial devem ser reforçados para esta área. 
Ainda necessita-se maiores investigações, mas de antemão pode-se dizer que 
além da chapadão da Canastra esta é uma das área de maior potencial de 
ocorrência de gato-palheiro Oncifelis colocolo em toda a região. Devido à 
sensibilidade a ambientes alterados e ocorrência principalmente em áreas de 
cerrado (sentido restrito), estas duas espécies apresentam pequenas 
populações na região, e restritas a habitats ideais. O grande problema é que 
tanto as áreas potenciais de ocorrência de ambas espécies, como os pontos 
onde foram registrados a presença do tatu-canastra Priodontes maximus, são 
áreas de cerrado/ cerrado rupestre de intensa utilização humana para pastoreio, 
o que poderia causar a redução drástica, senão erradicação de ambos os táxons 
na área em questão (possivelmente fato já ocorrido para o gato-palheiro 
Oncifelis colocolo).  

Os táxons especiais encontrados neste sítio foram: tamanduá-bandeira 
Myrmecophaga tridactyla, tatu-do-rabo-mole-grande Cabassous tatouay, tatu-
canastra Priodontes maximus, raposa-do-campo Pseudalopex vetulus, lobo-
guará Chrysocyon brachyurus, jaguatirica Leopardus pardalis, onça-parda Puma 
concolor, gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus, lontra Lontra longicaudis, 
veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, veado-catingueiro Mazama 
gouazoupira. Ainda, sugere-se o sítio como potencial para a ocorrência do gato-
palheiro Oncifelis colocolo. 

Da mata ciliar do córrego Bateias (ponto P29), resta apenas uma estreita faixa 
sobre uma margem com diversos pontos com desbarrrancamentos. Mesmo essa 
faixa encontra-se em estádio de capoeira, predominando as espécies pioneiras e 
secundárias iniciais. Entre as árvores existentes ao longo da vegetação 
ribeirinha está o pau-pombo Tapirira guianensis e T. obtusa, o ingá Inga edulis, a 
embaúba Cecropia pachystachia, o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, landi 
Calophyllum brasiliensis, itapicuru Callistheme major, a canela Nectandra cf. 
lanceolata e a candeia Eremanthus erythropappa, da qual observou-se apenas 
um indivíduo. Diversas outras espécies também ocorrem nesta faixa ciliar, mas 
todas representadas por poucos indivíduos. Não se observou nenhuma epífita, o 
que não significa, necessariamente, que não haja esta categoria de planta nesta 
área. Mas, caso esteja presente, esta, certamente, será representada por 
poucos indivíduos. 

Ao redor da mata a vegetação é composta por campos naturais sobre solos 
turfosos e pastagem formada sobre local antes ocupado por mata. Neste último 
ambiente, predominam o capim-gordura Melinis minutiflora e o jaraguá 
Hyparrhenia rufa. 
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O córrego Batéias, neste ponto (P29) apresentou qualidade da água Excelente 
para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. Já o ponto P29A, 
definido para o mesmo córrego, posicionado a jusante da serra, apresentou 
qualidade da água Boa, quando analisado para os mesmos parâmetros. 

O ponto 29A foi trabalhado em razão de informações de terceiros sobre a 
ocorrência de buritizeiros Mauritia flexuosa, o que seria uma referência inédita 
na região, já que esta planta não foi observada em nenhum outro local. No 
entanto, constatou-se que os dois indivíduos de buritizeiros existentes foram 
plantados em meio a plantas domésticas, como mangueiras Mangifera indica e 
goiabeiras Psidium guajava. 

Não se confirmando a presença das palmeiras procuradas, voltou-se a atenção 
para um fragmento florestal às margens do rio Bateias, o qual apresenta-se 
bastante denso e com boa estrutura florestal. O dossel apresenta elevada 
cobertura, tanto pela copa das árvores como pela grande presença de cipós, 
tornando o sub-bosque sombrio. Esta baixa luminosidade juntamente com a 
elevada umidade, propiciada tanto pela turbulência do rio como pela 
superficialização do lençol freático em diversos locais da margem, induzem a 
ocorrência de grande quantidade de epífitas, entre elas espécies das famílias 
Bromeliaceae, Piperaceae, Orquidaceae, Araceae e dos grupos das Pteridófitas 
e das briófitas. 

Espécies comuns às matas alagadas e às ciliares se interagem neste local. 
Estão presentes a pindaíba-do-brejo Xylopia emarginata, o pinheirinho 
Podocarpus seidelli, o landi Calophyllum brasiliensis, o pau-de-óleo Copaifera 
langsdorffii, a Hirtella hebeclada, o pau-pombo Tapirira guianensis, a maria-mole 
Dendropanax cuneatum, a ameca Protium heptaphyllum, a taúba Guarea 
macrophylla e Miconia splenden, entre outras. 

No sub-bosque é grande a presença de fragmentos rochosos, entre os quais há 
um grande acúmulo de serapilheira. O solo encontra-se saturado em umidade e, 
com base em sua cor escura, pode-se dizer que é grande seu nível de matéria 
orgânica. Nestas condições, a samambaia Blechnum brasiliensis desenvolve-se 
em quantidade, assim como diversas Dorstenia sp. e Psychotria spp.  

Margeando a mata, em área de transição para o cerrado que originalmente 
ocupava o local onde atualmente é pastagem arborizada, estão presentes 
árvores de jacarandá-tã Machaeium villosum, bicuíba Virola sebifera, mamica-
de-porca Zanthoxyllum rhoipholium, marmelada Guettarda viburnoides, cambuí 
Terminalia brasiliensis e Hirtela glandulosa, entre outras. 

A riqueza de espécies para a ictiofauna mostrou-se a mesma para os dois 
pontos do córrego Bateias.   

A região dos pontos P30, P30A e P30B apresenta grandes extensões de 
afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante 
íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos quartzíticos, que assumem 
formas de paredões ou escarpas acentuadas. define a drenagem conhecida 
como ribeirão Claro que em seu leito superior corre sobre solo turfoso.  

A qualidade da água no ponto P30 apresentou-se Boa para macroinvertebrados 
bentônicos e qualidade estrutural. A riqueza de espécies de peixes apresentou-
se extremamente baixa (uma espécie), principalmente por situar-se em altitudes 
elevadas e sua proximidade às nascentes do ribeirão Claro. 
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As formações vegetacionais dominantes são o campo rupestre e o campo limpo 
de solo arenoso-pedregoso, ocorrendo também campo limpo úmido e pequenas 
manchas de mata nas drenagens. O campo úmido mais próximo à drenagem 
apresenta poucas espécies (Paepalanthus sp. e Rhynchospora sp.) e observa-
se que toda a região é constantemente queimada para a formação de 
pastagens. Uma mancha de cerrado sentido restrito ocorre neste local, cujas 
famílias típicas são: Annonaceae (Annona crassa), Celastraceae (Austroplenckia 
populnea), Chrysobalanaceae (Couepia grandiflora), Dilleniaceae (Davilla 
elliptica), Erythroxylaceae (Erythroxylum tortuosum), Leguminosae (Acosmium 
dasycarpum, Dimorphandra mollis, Stryphnodendron barbadetimam, Andira 
laurifolia), Malpighiaceae (Byrsonima coccolobifolia, Byrsonima verbascifolia), 
Melastomataceae (Leandra lacunosa), Menispermaceae (Cissampelos 
ovalifolia), Myrtaceae (Campomanesia pubescens, Eugenia sonderiana, Myrcia 
sp.), Nyctaginaceae (Neea theifera), Ochnaceae (Ouratea spectabilis), 
Rubiaceae (Palicourea rigida) e Vochysiaceae (Qualea spp.). Este cerrado 
apresenta-se bastante antropizado devido ao uso intensivo desta região para a 
formação de pastagens com a utilização freqüente de fogo. Este uso 
indiscriminado da terra se reflete claramente nesta fitofisionomia, uma vez que o 
estrato herbáceo-arbustivo encontra-se bastante empobrecido com um número 
baixo de espécies e também de indíviduos. Apesar da ocorrência de algumas 
espécies com porte arbóreo com mais de 7 metros de altura, verifica-se que a 
região vem sendo paulatinamente explorada.  

Situada sobre solo encharcado devido à superficialização do lençol freático, a 
mata existente neste local caracteriza-se como uma floresta paludosa. A 
diversidade de espécies é baixa, pois poucas são capazes de sobreviverem 
sobre o solo turfoso e com saturação hídrica. Na zona encharcada predominam 
as árvores de pindaíba Xylopia emarginata, além da presença de amescas 
Protium heptaphyllum, pinha do brejo Talauma obovata, landis Calophyllum 
brasiliensis e samambaiaçu (espécie não identificada). Nas bordas observa-se 
algumas espécies comuns às matas ciliares de outros locais, a exemplo da 
licurana Hyeronima alchornioides, maria-mole Dendropanax cunetaum, pau-
pombo Tapirira guianensis. No sub-bosque além de indivíduos jovens das 
espécies arbóreas, observa-se algumas plantas de sempre-viva Paepalanthus 
sp., as quais encontram-se enraizadas dentro d’água, e samambaias Blechnum 
brasiliensis, ocupando solos temporariamente drenados. 

A formação vegetacional dominante do ponto P31 é o cerrado rupestre podendo 
ser destacadas as seguintes espécies: Ouratea sp. (Ochnaceae), Kielmeyera 
coriacea (Clusiaceae), Tibouchina heteromalla, Miconia albicans, Miconia 
ferruginata, Microlicia inquinans, Microlicia isophylla (Melastomataceae), 
Austroplenckia populnea (Celastraceae), Ocotea pulchella (Lauraceae), 
Caryocar brasiliensis (Caryocaraceae), Smilax polyantha (Smilacaceae), 
Eremanthus seidellii (Asteraceae), Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae), Vellozia 
sp. (Velloziaceae) e Pilosocereus machrisii (Cactaceae). 

A região do ribeirão Bom Jesus (ponto P32)  apresenta diferentes fisionomias, 
mata, cerrado sentido restrito e predomínio de campo rupestre. As águas deste 
ribeirão apresentaram qualidade Excelente para macroinvertebrados bentônicos 
e qualidade estrutural.  

Várias espécies de cerrado são encontradas no campo rupestre deste ponto, 
devido a proximidade destes dois ambientes. As espécies mais características 
são: Xylopia aromatica (Annonaceae), Eremanthus seidellii (Asteraceae), 
Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Austroplenckia populnea (Celastraceae), 
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Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), Phyllanthus rosellus 
(Euphorbiaceae), Hyptis sp. (Lamiaceae), Pterandra pyroidea (Malpighiaceae), 
Chaetostoma pungens, Leandra lacunosa, Miconia albicans, Miconia ferruginata, 
Miconia stenostachya, Svitramia pulchra, Tibouchina heteromalla 
(Melastomataceae), Ouratea spectabilis (Ochnaceae), Oxalis hirsutissima 
(Oxalidaceae), Polygala sp. (Polygalaceae), Palicourea rigida (Rubiaceae), 
Smilax polyantha (Smilacaceae), Vochysia pygmaea e Vochysia thyrsoidea 
(Vochysiaceae). 

Neste ponto também marca presença uma mata ciliar estreita, encaixada no 
vale, cercada por campo-cerrado em ambas as margens. Aparentemente, não 
há uma dominância de nenhuma espécie. A comunidade é representada por 
árvores de pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, bicuíba Virola sebifera, itapicuru 
Callistheme major, cambuí Terminalia brasiliensis, canela Ocotea sp., nega-mina 
Siparuna guianensis, pau-pombo Tapirira guianensis, taúba Guarea guidonea, 
camboatá Cupania vernalis, além de espécies com ocorrência comum a 
vegetação savânica, a exemplo de pacari Lafoensia pacari e da pimenta-de-
macaco Xylopia aromatica. 

Diferencia-se das demais matas estudadas pela presença de população 
pequena da herbácea Heliconia sp., do arbusto Toccoca sp. e da arbórea 
angico-branco Albyzia lebeck, as quais não foram observadas em nenhuma 
outra área. Entre as epífitas apenas observaram-se algumas bromélias do 
gênero Tillandsia sobre algumas grandes árvores. 

O ponto P33 foi definido para o cerrado rupestre do rio Santo Antônio. Apresenta 
grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, 
litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos 
quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas acentuadas.  

Destacam-se no estrato arbustivo-herbáceo algumas espécies das famílias 
Asclepiadaceae (Ditassa), Bignoniaceae (Anemopaegma), Cactaceae 
(Pilosocereus), Dilleniaceae (Davilla), Erythroxylaceae (Erythroxylum), 
Euphorbiaceae (Phyllanthus), Melastomataceae (Miconia, Svitramia, 
Tibouchina), Myrtaceae (Myrcia), Rubiaceae (Palicourea, Sabicea), Smilacaceae 
(Smilax), Oxalidaceae (Oxalis) e Velloziaceae (Vellozia). No estrato arbóreo são 
comuns as espécies Xylopia sericea (Annonaceae), Aspidosperma tomentosum 
(Apocynaceae), Didymopanax macrocarpum (Araliaceae), Eremanthus seidelli, 
Lychnophora ericoides, Wunderlichia mirabilis (Asteraceae), Caryocar 
brasiliensis (Caryocaraceae), Austroplenckia populnea (Celastraceae), 
Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), Ocotea pulchella (Lauraceae), Platymenia 
reticulata, Hymaenea stigonocarpa (Leguminosae), Miconia albicans, Miconia 
ferruginata, Miconia rubiginosa (Melastomataceae), Guapira noxia 
(Nyctaginaceae), Roupala brasiliensis (Proteaceae), Vochysia thyrsoidea e 
Qualea cordata (Vochysiaceae).  

Como mencionado anteriormente, o cerrado rupestre pode ocorrer de forma 
contínua ou como manchas incluídas em uma outra fisionomia vegetacional. 
Neste ponto verificou-se que entre duas manchas de cerrado rupestre ocorre um 
campo limpo úmido em relevo suave, com solo arenoso-pedregoso. A vegetação 
predominante é constituída por espécies herbáceas de porte delicado. Famílias 
e gêneros freqüentemente encontrados nesta fitofisionomia são Cyperaceae 
(Rhynchospora), Droseraceae (Drosera), Eriocaulaceae (Paepalanthus), 
Melastomataceae (Chaetostoma, Microlicia), Poaceae (Elyonorus, 
Leptocoryphium, Paspalum), Polygalaceae (Polygala) e Xyridaceae (Xyris). 
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As formações de cerrado rupestre existentes nas imediações do rio Santo 
Antônio merecem estudos mais detalhados em relação a avifauna, em função da 
singularidade do ambiente na área do PNSC e entorno, além do ótimo estado de 
conservação em que se encontram e extensão que ocupam (Figura I.12). 
Aparentemente sua avifauna é composta predominantemente por elementos do 
cerrado, como o chibum Elaenia chiriquensis, a seriema Cariama cristata  o 
chifre-de-ouro Heliactin cornuta e o periquito-rei Aratinga aurea. Os campos 
rupestres situados na região da Gurita também se encontram em ótimo estado 
de conservação. 

FOTO I.12 – Cerrado Rupestre Próximo ao rio Santo Antônio. (ponto P33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Buzzetti, D. R. C. 2002. 

O ponto 33A é marcado por uma diversidade de ambientes destacando-se as 
seguintes fitofisionomias: cerrado sentido restrito, cerrado ralo, cerrado rupestre, 
campo sujo, campo rupestre nos topos dos morros e mata ciliar. Nas porções 
mais baixas, onde o relevo varia desde plano até levemente acentuado, verifica-
se a transição entre o campo sujo e o cerrado ralo. Já nas porções mais altas, 
onde o solo é rochoso ocorre o cerrado rupestre. No estrato arbóreo são comuns 
as espécies Xylopia sericea (Annonaceae), Aspidosperma tomentosum 
(Apocynaceae), Didymopanax macrocarpum (Araliaceae), Caryocar brasiliensis 
(Caryocaraceae), Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), Dimorphandra mollis, 
Platymenia reticulata, Stryphnodendron barbadetimam (Leguminosae), Miconia 
ferruginata (Melastomataceae), Qualea cordata, Vochysia thyrsoidea 
(Vochysiaceae). Destacam-se no estrato arbustivo-herbáceo as espécies 
Ditassa cordata (Asclepiadaceae), Pilosocereus machrisii (Cactaceae), Merrenia 
tomentosa (Convolvulaceae), Davilla elliptica (Dilleniaceae), Erythroxylum 
suberosum (Erythroxylaceae), Chamaecrista sp, (Leguminosae),  
Cambessedesia espora, Leandra coriacea, Svitramia sp. (Melastomataceae), 
Cissampelos ovalifolia (Menispermaceae), Roupala brasiliensis (Proteaceae), 
Oxalis hirsutissima (Oxalidaceae), Sabicea brasiliensis, Palicourea rigida 
(Rubiaceae) e Vellozia sp. (Velloziaceae). 

A mata ciliar ao rio Santo Antônio, definiu o ponto P34. As aguas do rio Santo 
Antonio apresentam, neste ponto, qualidade Excelente para macroinvertebrados 
bentônicos e qualidade estrutural. Sua mata ciliar ocupa uma faixa entre 10 e 20 
m de largura, sendo imediatamente seguida pelo campo-cerrado e pelo campo, 
à medida que se sobe na vertente. Algumas árvores atingem até 15 m de altura, 
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a exemplo de algumas amescas Protium heptaphyllum, mas estas são exceções. 
O dossel encontra-se por volta de 8-10m e é bastante denso. 

Predominam as árvores de bacupari Salacia elliptica, com alguns indivíduos de 
até 8m de altura, o que é pouco comum nesta espécie. Também estão presentes 
árvores de pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, camboatá Cupania vernalis, 
morototó Didimopanax morototoni, itapicuru Callistheme major, bicuíba Virola 
sebifera, amesca Protium heptaphyllum e as espécies Naucleopsis mello-barretoi 
e Miconia subnervosa. No sub-bosque estão arbustos de Psychotria sp., Ruellia  
sp., o taquarí Olyra sp.e plantas jovens de Naucleopsis mello-barretoi, Protium 
heptaphyllum, Salacia ellipitica, entre outras. Podem ser observados densos 
agrupamentos de cipós em alguns locais, indicando alterações para retirada de 
madeira ocorrida no passado. 

Em parte da borda da margem esquerda há uma continuidade com uma 
pequena área de cerrado, onde estão árvores de tingui Magonia pubescens, 
favela Dimorphandra mollis, vinhático Platymenia reticulata, pacari Lafoensia 
pacari, unha d’anta Acosmium dasicarpum. 

O ponto P35 foi definido em razão da presença de uma das matas ciliares mais 
largas dentro do sítio, o que se deve ao fato de apresentar uma extensa planície 
ribeirinha e se estender pela encosta. 

O dossel desta mata se apresenta por volta de 8-10m e algumas emergentes 
atingem até 20m, a exemplo do jequitibá Cariniana estrellensis. Compondo o 
dossel estão árvores pertencentes às espécies tipiá Alchornea glandulosa, 
itapicuru Callistheme major, erva-lagarto Casearia silvestris, capichingui Croton 
floribundus, jatobá Hymenaea courbaril, farinha-seca Pelthophorum dubium, 
angico-branco Albyzia lebeck, maria-mole Dendropanax cuneatum, camboatá 
Cupania vernalis e Miconia affinis, entre outras. Em uma porção mais plana, 
sujeita a inundações com maior freqüência, é grande a população de sangra-
d’água Croton urucurana, samambaia Blechnum brasiliensis e lírio Hedychium 
coronarium, todas adaptadas a solos encharcados. A grande densidade de cipós 
presente nesta mata indica a ocorrência de alterações constantes, 
principalmente em função da retirada de madeira. 

Neste local foram registradas várias aves florestais bastante exigentes 
ecologicamente, como o estalador Corythopis delalandi, o fruxu-do-cerradão 
Neopelma pallescens, o macuru Nonnula rubecula e o corocoró Mesembrinibis 
cayennensis, que forrageava em pequenas poças d’água no interior da mata, às 
margens do rio. Foram registradas ainda seis espécies de beija-flores 
alimentando-se em inflorescências de um ingazeiro Inga sp., entre elas o beija-
flor-de-banda-branca Amazila versicolor, o beija-flor-tesoura-verde Thalurania 
furcata e o bico-reto-de-banda-branca Heliomastes squamosus.  

Ainda, pode-se apontar a mata do rio Santo Antônio do Sul como uma das mais 
importantes na dispersão de espécies de mamíferos. Foram observados 
vestígios de retirada de madeira nas bordas da mata em vários pontos. Além 
desta atividade, as relacionadas a agropecuária vem afetando os ambientes 
deste sítio consideravelmente, atingindo sua maior expressividade no vale do rio 
Santo Antônio do Sul. Ainda uma extensa área de mata, a primeira vista bem 
preservada, foi localizada na região do ribeirão Claro (N 7.752.800 / E 319.500), 
vem reiterar a importância da área no que tange à conectividade de fragmentos 
florestais, áreas nucleares e áreas de refúgio para a fauna de mamíferos. 
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O ponto P36 localiza-se em uma mata ciliar do trecho médio do rio Santo 
Antônio, cujas águas apresentaram qualidade Excelente em relação aos 
macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. 

Essa mata ciliar encontra-se em estádio secundário, com locais de grande 
potencial de desenvolvimento, devido às espécies que contêm e à estrutura que 
apresenta, e outros em estádios menos avançados de sucessão. Onde a mata 
atinge maior porte, estão presentes árvores de até 10-12m de altura e diversos 
indivíduos mais jovens destas mesmas árvores com altura em torno de 6-8 m. 

Entre as espécies que compõem a comunidade está o angico Albyzia 
polycephala, o mulungu Erythrina verna, a canela Nectandra lanceolata, a taúba 
Guarea guidonea e o Cestrum sp. Ao longo das margens ocorrem alguns 
agrupamentos de sangra-d’água Croton urucurana com candiúba Trema 
micrantha, indicando local de intervenções mais recentes, pois ambas são 
espécies pioneiras. Destaca-se neste local a presença de diversas árvores de 
salgueiro Salyx humboldtiana, apenas  observada neste local, considerando-se 
toda a área de estudo. Nos locais mais alterados, além da sangra-d’água e da 
candiúba, também estão presentes o capichingui Croton floribundus, o grão-de-
galo Celtis cf. iguanea e o barbaço Bohemeria caudata. 

Situado às margens do rio Babilônia, o ponto P37 apresentou para as aguas 
coletadas qualidade Excelente para macroinvertebrados bentônicos e qualidade 
estrutural. Em relação a ictiofauna o rio Babilônia segue, neste ponto, o padrão 
de diversidade para as drenagens de altitude elevada, ou seja baixa. 

A mata ciliar ocorrente neste ponto apresenta-se como vegetação secundária 
mesclando locais em adiantado estádio de sucessão e outros em estádio de 
capoeira, onde é grande a presença de cipós. De forma geral, no interior desta 
mata observa-se diversas trilhas de gado, o que interfere diretamente no 
processo dinâmico da comunidade ao reduzir a densidade das plantas do sub-
bosque. 

Algumas árvores atingem até 15m de altura, como é caso de um capitão 
Terminalia cf. phaeocarpa, cuja circunferência encontra-se em torno de 150 cm. 
No entanto, predominam as copas até 6-8m de altura. Nesta altura, ou 
ultrapassando um pouco mais, estão presentes árvores de jacaré Piptadenia 
gonoacantha, jequitibá Cariniana estrellensis, pau-brasil Rhaminidium 
elaeocarpus, coqueiro-macaúba Acrocomia aculeata, jacarandá-tã Machaerium 
villosum, camboatá Cupania vernalis, pau-pombo Tapirira guianensis, pau-de-
óleo Copaifera langsdorffii, jatobá Hymenaea courbaril, olho-de-cabra Ormosia 
arborea, ingá Inga cf. cylindrica, carne-de-vaca Roupala brasiliensis, açoita-
cavalo Luehea divaricata e canafístula Cassia ferruginea, entre outras. Como se 
observa pelas espécies citadas acima, a família leguminosa é bem representada 
nesta área, o que tem sido comum a outros pontos do sítio 8. 

O ponto P66, ainda neste sítio, foi definido durante a segunda campanha de 
campo em função da presença do cerrado rupestre, que neste ponto ocorre 
como um mosaico vegetacional incluido em meio a transição campo sujo e 
cerrado ralo. A altura média do estrato arbóreo é de 6-8 metros sendo que a 
estrutura do estrato arbustivo apresenta-se bastante densa e diversificada. 
Podem ser destacadas as seguintes espécies: Aspidosperma tomentosum 
(Apocynaceae), Austroplenckia populnea (Celastraceae), Kielmeyera coriacea 
(Clusiaceae), Davilla elliptica (Dilleniaceae), Hymenaea stigonocarpa 
(Leguminosae), Tibouchina heteromalla (Melastomataceae) e Qualea sp. 
(Vochysiaceae). Esta área faz parte de uma propriedade particular e 
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possivelmente é utilizada somente como pastagem, já que a presença de gado 
pode ser claramente observada devido às trilhas e às grandes populações de 
capim-gordura Melinis minutiflora no local. A maioria das árvores, tanto do 
cerrado rupestre como do cerrado ralo, apresenta os troncos levemente 
queimados o que caracteriza a utilização do fogo para a formação de pastagens 
na região.   

A região, onde o ponto P67 está localizado é formada por grandes extensões de 
afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, litólicos, de relevo bastante 
íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos, que assumem formas de 
grandes blocos de rochas e escarpas acentuadas.  

A fisionomia vegetacional dominante é o campo rupestre, representado por um 
estrato arbóreo bastante desenvolvido cujas principais espécies são 
Aspidosperma tomentosum, Hancornia speciosa (Apocynaceae), Eremanthus 
seidelli (Asteraceae), Austroplenckia populnea (Celastraceae), Kielmeyera 
coriacea (Clusiaceae), Miconia ferruginata (Melastomataceae) e Vochysia 
thyrsoidea (Vochysiaceae). O estrato arbustivo-herbáceo é denso e bastante 
diversificado representado pelas espécies pertencentes aos seguintes táxons: 
Acanthaceae (Justicia), Amaryllidaceae (Hippeastrum), Arecaceae (Allagoptera), 
Bignoniaceae (Jacaranda), Cactaceae (Pilosocereus), Eriocaulaceae 
(Paepalanthus), Erythroxylaceae (Erythroxylum), Iridaceae (Trimezia), 
Leguminosae (Chamaecrista, Bauhinia, Mimosa), Lythraceae (Cuphea), 
Malpighiaceae (Byrsonima), Melastomataceae (Leandra, Miconia, Ossaea, 
Svitramia, Tibouchina), Menispermaceae (Cissampelos), Poaceae (Axonopus, 
Paspalum) Proteaceae (Roupala), Oxalidaceae (Oxalis), Rubiaceae (Declieuxia, 
Palicourea, Sabicea) e Velloziaceae (Vellozia).  

Esta região apresenta uma grande densidade populacional de uma espécie de 
Vellozia, cujos agrupamentos se concentram principalmente nos afloramentos 
rochosos. As trepadeiras estão representadas por espécies de Aristolochia 
(Aristolochiaceae), Ditassa (Asclepiadaceae) e Smilax (Smilacaceae). Algumas 
espécies de Aristolochia (Aristolochiaceae), Begonia (Begoniaceae), musgos e 
pteridófitas, representadas por indivíduos de porte diminuto e delicado, ocorrem 
entre fendas de rochas, onde existe uma maior umidade. Toda esta região 
apesar de bastante próxima da estrada apresenta-se bem preservada sem 
indícios de antropização, exceto por algumas pequenas manchas de capim-
gordura Melinis minutiflora nas porções mais baixas. 

Devido à riqueza de habitats e bom estado de conservação de muitos pontos, o 
sítio 8 pode ser considerado como o mais importante na manutenção das 
populações de mamíferos tanto do chapadão da Canastra quanto da Babilônia. 
Faz-se necessário o desenvolvimento de estudos mais aprofundados com 
relação à genética das populações de mamíferos para esta área, que pode 
apresentar uma mistura entre as linhagens da região da Canastra e as 
provenientes da região da Babilônia. 

SÍTIO 09 - Serra das Sete Voltas e Vale do Córrego dos Coelhos 

Esse sítio foi definido por pontos situados ao longo do espigão da Serra das 
Sete Voltas (Pontos P38 a P41, P69 e P70) tendo por uma vertente a drenagem 
da bacia do córrego dos Coelhos, um dos locais de difícil acesso (pontos P64 e 
P65), e pela vertente sudoeste as bacias do ribeirão Bom Jesus e rio Santo 
Antônio (do Sul). O acesso a esse sítio foi possível pela existência de um aceiro 
(aceiro da Zagaia) recentemente recuperado e para atingir o vale do córrego dos 
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Coelhos utilizou-se a vertente oposta do vale do ribeirão das Posses. É um dos 
setores mais abrigados do PNSC onde podem ser encontrados ambientes 
naturais de elevada integridade como os campos rupestres, campos limpos, 
campos cerrados e a evidência mais interior (no sentido do centro da chapada) 
do cerrado rupestre. 

Todos os ambientes amostrados ao longo da Serra das Sete Voltas encontram-
se em excelente estado de conservação, embora haja indícios de fogo recente 
em várias áreas. A maioria das espécies de aves indicadoras de boa qualidade 
ambiental para campos rupestres e campos limpos, citadas anteriormente para o 
chapadão da Canastra está presente na Serra das Sete Voltas, entre elas a ema 
Rhea americana, o galito Alectrurus tricolor e o tico-tico-do-campo Coryphaspiza 
melanotis. Além destas, foram registradas aves típicas de formações de cerrado 
arbustivo e arbóreo, como a bandoleta Cypsnagra hirundinácea, o pica-pau-
chorão Picoides mixtus e o chifre-de-ouro Heliactin cornuta. 

Para a mastofauna pode-se considerar este sítio similar ao Sítio 4, porém aqui 
com um grau de conservação bom, este sítio é o exemplo de uma área alterada 
no passado que se recompôs e hoje apresenta uma rica biodiversidade. 
Entretanto, para a fauna de mamíferos, com exceção do ponto P39, uma 
considerável área de campo sujo / cerradão, a diversidade é baixa, devido a 
predominância de um ambiente de campo rupestre.  

Os Pontos 38 e 41, na parte superior da Serra das Sete Voltas, onde ocorre o 
campo limpo, o relevo é suave ondulado, com solo pouco profundo, litólico, 
laterítico concrecionário, de textura arenosa. Na parte voltada para o vale, o 
relevo é escarpado e montanhoso, com predomínio de afloramentos rochosos, 
de solos pouco profundos, litólicos. O campo rupestre associado ao campo limpo 
possui estrato arbóreo-arbustivo mais desenvolvido e denso. Podem ser 
destacadas as seguintes espécies: Pfaffia jubata (Amaranthaceae), Lychnophora 
ericoides, Eremanthus seidellii, Calea brittoniana, Pseudobrickelia sp. nov. 
(Asteraceae), Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae), Marcetia taxifolia, Miconia 
ferruginata, Miconia pepericarpa, Miconia pohliana, Svitramia pulchra, Svitramia 
sp. nov.1, Tibouchina minor (Melastomataceae), Irlbachia pendula 
(Gentianaceae), Palicourea rigida (Rubiaceae), Actinocephalus polyanthus, 
Paepalanthus speciosus, Paepalanthus elongatus (Eriocaulaceae), Hypenia 
macrantha, Salvia aff. durifolia (Lamiaceae), Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), 
Rhynchospora sp. (Cyperaceae), Galactia neesii (Leguminosae), Banisteriopsis 
stellaris, Peixotoa tomentosa (Malpighiaceae) e Declieuxia deltoidea 
(Rubiaceae). Nas partes mais baixas próximo às drenagens podem ser 
encontradas as seguintes espécies: Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Cecropia 
pachystachia (Cecropiaceae), Cambessedesia espora, Leandra lacunosa, 
Miconia albicans, Miconia pohliana, Macairea radula, Tibouchina candolleana, 
Tibouchina heteromalla (Melastomataceae), Physocalyx major 
(Schrophulariaceae) e Actinocephalus polianthus (Eriocaulaceae). 

Ainda neste ponto ocorrem pequenas formações ciliares. Trata-se das 
relacionadas a um pequeno córrego intermitente cuja vegetação ribeirinha é 
composta, predominantemente, por campo. Algumas árvores de pequeno porte 
são encontradas em pequenos agrupamentos ou isoladas. Estas, em geral não 
ultrapassam os 2-3m de altura, sendo representadas por árvores típicas de 
formações savânicas, a exemplo de mercúrio Erythroxyllum suberosum, caviúna-
do-cerrado Dalbergia miscolobium, folha-santa Kielmeyera rosea, candeinha 
Eremanthus seidelii, carobinha Jacaranda caroba), pau-terra Qualea dichothoma 
e as espécies Neea theiphera e Plenckia populnea. Também ocorrem densas 
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moitas de bambuzinho Chusquea sp., arbustos isolados de Macairea radula, de 
Miconia albicans e de Senna sp. e pequenos indivíduos de samambaiaçu 
Trichpteris sp.. 

À medida que se desce o curso d’água, suas margens vão se compondo por um 
maior número de árvores, com aumento gradativo de espécies típicas de matas 
ciliares. Entre as primeiras a ocorrerem está a quaresmeira Tibouchina 
candolleana, o pinheirinho Podocarpus seidelii, amesca Protium heptaphyllum e 
a licurana Hyeronima alchornioides, entre outras. A mata ciliar, propriamente, 
apenas se faz notar após o córrego atravessar uma fenda na serra, descendo 
para o vale. 

Na região da Zagainha (ponto P39 e P69) a paisagem dominante é o campo 
rupestre (Figura I.13). Em meio ao campo rupestre ocorre uma pequena mancha 
de cerrado restrito, em relevo suave ondulado, com latossolo profundo, de 
textura argilosa, e bem drenado. Podem ser destacadas as seguintes espécies: 
Erythroxylum campestris, Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), 
Austroplenckia populnea (Celastraceae), Qualea cordata, Vochysia thyrsoidea 
(Vochysiaceae), Couepia grandiflora, Parinari obtusifolia (Chrysobalanaceae), 
Anarcardium humile (Anacardiaceae), Ouratea spectabilis (Ochnaceae), 
Symplocos sp. (Symplocaceae), Palicourea rigida (Rubiaceae), Allagoptera 
campestris (Arecaceae), Kielmeyera coriacea (Clusiaceae), Byrsonima 
coccolobifolia (Malpighiaceae), Miconia sellowiana, Ossaea congestiflora 
(Melastomataceae), Jacaranda caroba  Tabebuia ochracea (Bignoniaceae), 
Andira laurifolia (Leguminosae), Cissampelos ovalifolia (Menispermaceae) e 
Chresta sphaerocephala (Asteraceae). 

FOTO I.13 – Campo Rupestre na Serra das Sete Voltas. (ponto P39)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Buzzetti, D. R. C. 2002. 

O ponto P40 abriga uma área de campo rupestre onde é grande a presença de 
canelas-de-ema Vellozia sp., formando uma extensa área onde esta espécie é 
dominante. No conjunto da paisagem observa-se a presença de mosaicos de 
comunidades distintas, onde além da densa população de Vellozia, estão 
presentes agrupamentos de arnicas Lychnophora sp., de unha-de-vaca Bauhinia 
sp., extensas áreas de campo graminoso, onde predominam as gramíneas, e 
ambientes com maior diversidade vegetal, em geral, com afloramento rochoso. 
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No caso dos afloramentos rochosos, destaca-se neste ponto a presença de 
alguns cactos cf. Pilocereus sp., os quais, dentro da área do Parque, apenas 
foram observados neste local. Encontram-se acompanhados de algumas plantas 
de Vellozia sp., alguns paus-de-tucano Vochysia tucanorum e diversas 
compostas. 

O ponto P64 foi definido no ribeirão das Posses a jusante de sua confluência do 
ribeirão dos Coelhos. Neste local a qualidade da água Excelente para a análise 
com macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural.  

Mesmo estando bastante isolada, e não haver estradas e residências próximas, 
a mata ciliar ao ribeirão das Posses neste ponto encontra-se alterada, estando 
em estádio secundário. Isto se justifica por já ter havido garimpo de diamante na 
área, antes de se constituir no PNSC. Ainda se observam vestígios desta 
atividade em alguns locais, a exemplo de amontoados de cascalho e de galerias 
com cerca de 3 m de profundidade. 

A altura média do dossel da mata está por volta de 10-12m e em alguns locais é 
grande a presença de cipós, os quais, por vezes, ocupam até os estratos 
inferiores. Entre os cipós destaca-se a presença de Cayaponia sp., além de 
diversas espécies da família Bignoniaceae. Como arbóreas estão presentes o 
ingá Inga edulis, a folha-de-serra Sorocea guilleminiana, o pau-de-óleo 
Copaifera langsdorffii, o pau-de-vinho Vochysia thyrsoidea, o landi Calophyllum 
brasiliensis, a canela Nectandra oppositifolia, o jacarandá-branco Platypodium 
elegans, o capichingui Croton floribundus e a Pera glabrata, entre outras. 

No sub-bosque encontram-se diversos indivíduos jovens de espécies arbóreas, 
a exemplo da bicuíba Virola sebifera, da amesca Protium heptaphyllum, pindaíba 
Xylopia sericea e da carne-de-vaca Roupala sp. Nas bordas e locais mais 
abertos no interior da mata estão espécies pioneiras, a exemplo do barbaço 
Bohemeria caudata, da embaúba Cecropia pachystachia e da leiteira 
Sebastiania sp. Também se constata alguns densos agrupamentos de taquaras 
Merostachys cf. riedellianum. 

Em galerias feitas durante a atividade do garimpo observa-se, atualmente, 
diversas plantas colonizando. Entre elas destaca-se o capim-gordura Mellinis 
minutiflora, por sua freqüência e densidade. Mas também estão presentes o 
alecrim Baccharis dracunculifolia, a samambaia-de-barranco Gleichenia sp., a 
carqueja Baccharis trimera a Trembleya parviflora e Vernonia sp. Também sobre 
os montes de cascalho estão algumas plantas, a exemplo da samambaia-de-
barranco Gleichenia sp., da quaresmeira Tibouchina candolleana, do jacarandá-
do-cerrado Dalbergia miscolobium, do pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e da 
embaúba-formiga Cecropia pachystachia. 

Tendo em vista as diversas plantas presentes sobre as áreas alteradas do 
garimpo e as áreas formadas por vegetação em estádios iniciais de colonização, 
tem-se que a área estudada encontra-se em processo de regeneração, com 
potencial de desenvolvimento, já que os elementos pioneiros já estão instalados 
e há indícios da colonização por espécies secundárias e clímax. 

O Ponto P65 foi definido no córrego dos Coelhos, uma das porções mais 
internas e de difícil acesso do PNSC. Igualmente ao ponto anterior a qualidade 
da água apresentou-se Excelente para os mesmos parâmetros analisados. 

A mata ciliar que ocorre neste ponto é bastante estreita, circundada por 
vegetação campestre. Apesar de já ter sofrido alterações por corte e incêndios, 
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ocupa, atualmente, toda a área que potencialmente ocuparia, onde o solo 
permite seu desenvolvimento. 

Árvores de pau-de-óleo Copaifera langsdorffii apresentam-se como os maiores 
indivíduos, atingindo cerca de 10m de altura. De forma geral, possuem troncos 
tortuosos, sombreando quase toda a lâmina d’água do ribeirão. Formando o 
dossel, denso e com elevado índice de cobertura, estão árvores de pau-pombo 
Tapirira obtusa, coqueiro jerivá Syagrus romanzoffiana, amesca Protium 
heptaphyllum, ingá Inga edulis, entre outras. Em locais onde se observou 
marcas de fogo está a taquara Merostachys cf. riedellianum. 

As espécies de mamíferos consideradas especiais encontradas neste sítio 
foram: tamanduá-bandeira Myrmecophaga tridactyla, lobo-guará Chrysocyon 
brachyurus e onça-parda Puma concolor. Ainda alguns táxons especiais 
levantados no vale dos Coelhos (em Abril de 2001), próximo aos córregos do 
Veadinho e da Matinha podem ser apresentados: tamanduá-bandeira 
Myrmecophaga tridactyla, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, lontra Lontra 
longicaudis, caitetu Tayassu tajacu, veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, 
veado-mateiro Mazama americana. 

SÍTIO 10 – Centro-Norte do Chapadão da Canastra e Entorno 

Sítio definido pelos formadores do rio Araguari como o córrego Água Santa 
(Pontos 42 e 46) e o córrego do Bárbaro (ponto P43), áreas em recuperação 
com vários sinais de antropização por serem antigas fazendas, atestados pela 
presença de inúmeras espécies vegetais exóticas e domésticas. Situa-se nesse 
sítio uma mineração de Caulim em franca atividade (ponto P44). Nesse setor do 
PNSC encontram-se a mais significativa presença do cerrado (ponto P62) que 
em razão de queima recente não pode ser avaliado nesta fase. Entretanto, as 
áreas de campo que sofreram a mesma queimada e início de rebroto 
apresentaram atividade de várias espécies de aves, sendo por essa razão objeto 
de análise por parte da ornitologia (ponto P45). Neste sítio encontra-se um 
ambiente singular, uma lagoa temporária (ponto P57). 

Os campos limpos situados neste sítio também aparentam estar em excelente 
estado de conservação, pois mesmo naqueles trechos onde passou o fogo, 
foram registradas aves bastante exigentes ecologicamente, como o andarilho 
Geobates poecilopterus, o inhambú-carapé Taoniscus nanus, o caminheiro-
grande Anthus nattereri, o galito Alectrurus tricolor, o papa-moscas-do-campo 
Culicivora caudacuta e o corruíra-do-campo Cistothorus platensis. 

Ainda, pode ser apontado a região do córrego do Bárbaro (proximidades do 
P44), que forma um extenso corredor de mata que segue em direção ao norte do 
parque (chapadão da Canastra). Cabe lembrar que a característica geral do sítio 
destoa quando são apresentadas áreas alteradas no entorno em comparação 
com áreas protegidas dentro dos limites da UC, locais de relativamente alta 
diversidade (P45). 

O ponto P42 consiste em uma mata ciliar ao córrego Água Santa contínua à 
mata de encosta, apresentando em seu conjunto boa estrutura e diversidade 
florística. As águas deste córrego apresentam, no ponto, qualidade de água 
Excelente para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. Como 
todas as drenagens em altitudes elevadas esta também apresenta baixa 
diversidade de peixes. 
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Nas bordas externas é grande a presença de árvores adultas de capoeirão 
Piptocarpha cf. macropoda, erva-lagarto Casearia silvestris, pau-de-vinho 
Vochysia thyrsoidea e Miconia pepericarpa, todas elas espécies pioneiras que 
caracterizam uma colonização recente desta área. Em meio a estas árvores, 
observam-se alguns jovens de espécies de estádio mais avançado, a exemplo 
de pau-pombo Tapirira obtusa e pau-de-óleo Copaifera langsdorffii. A presença 
destas espécies na borda da mata sugere um avanço da formação florestal em 
direção à área ocupada pelo campo. Este fato pode estar ocorrendo em função 
da vegetação florestal ter sido reduzida no passado pelo fogo ou por desmates 
e, aos poucos, vem retomando sua ocupação original. No entanto, este avanço 
deverá ocorrer até um certo limite, onde o solo permita o desenvolvimento de 
uma estrutura florestal. Ao redor da mata é grande a presença de capim-gordura 
Melinis minutiflora, acompanhado de alecrim Baccharis dracunculifolia e de 
macela Achyrocline satureoides, os quais ocorrem com freqüência em áreas que 
sofreram algum nível de alteração. 

Na porção interior da floresta há uma variação na fisionomia e florística em 
função de diferenças no solo. Em uma parte mais central, o solo apresenta-se 
turfoso e com elevado teor em umidade, propiciando o desenvolvimento de 
espécies higrófilas, a exemplo do landi Callophyllum brasiliensis, da pinha-do-
brejo Talauma obovata, do palmito-juçara Euterpe edulis e de samambaiaçus 
Cyathea sp.. Neste local, o sub-bosque é composto pela palmácea Geonoma 
brevispatha e por um grande número de samambaias (ex: Blechnum brasiliensis 
e jovens de Cyathea sp.). Sobre o solo mais drenados estão árvores de florestas 
mesófilas, a exemplo de pindaíba Xylopia sericea e do pau-de-óleo Copaifera 
langsdorffii, enquanto no sub-bosque desta área ocorre densa população de 
taquaris Olyra sp.. Indiferente a este aspecto do solo encontra-se a amesca 
Protium heptaphyllum. No geral, esta mata apresenta-se bem desenvolvida com 
árvores atingindo até 18 m de altura, entre as quais estão alguns landis, e 
grande presença de epífitas, a exemplo de orquídeas, bromélias, piperáceas e 
pteridófitas. 

No ponto P43 havia uma sede de fazenda antes da criação do Parque Nacional 
da Serra da Canastra. Atualmente, abandonada, a área contém as ruínas desta 
sede e diversas plantas domésticas misturadas a nativas, as quais, aos poucos, 
vem colonizando este local. O córrego do Bárbaro apresenta neste ponto 
qualidade de água Excelente e a fauna ictiia segue os padrões das drenagens 
de alta altitude. 

No entorno da área existem diversas árvores de pororoca Myrsine guianensis e 
quaresmeira Tibouchina candolleana, em meio a uma densa massa de capim-
gordura Melinis minituflora. Também estão presentes arbustos de alecrim 
Baccharis dracunculifolia e assa-peixe Vernonia polyanthes e herbáceas como a 
carqueja Baccharis trimera e a samambaia Pteridium aquilinum. Em menor 
número observa-se alguns indivíduos da arvoreta fedegosão Senna 
macranthera, aroeirinha Lithraea molleoides, goiabeira Psidium guajava, pau-
pombo Tapirira guianensis, mutamba Guazuma ulmifolia, pau-de-óleo Copaifera 
langsdorffii e amesca Protium heptaphyllum. 

Entre as plantas exóticas à região, testemunhas da ocupação humana na área, 
além do capim-gordura acima mencionado, estão presentes o capim braquiária 
Brachiaria decumbens, árvores de Pinus sp., de pinheiro Araucaria angustifolia, 
de mangueira Mangifera indica, de cafezeiro Coffea arabica, de jabuticabeira 
Myrciaria trunciflora, e bambus Bambusa sp. Não se observou nenhuma planta 
jovem de espécies exóticas, apenas indivíduos adultos, possivelmente os 
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mesmos plantados pelos antigos fazendeiros. Em meio a elas, existem diversas 
plantas nativas, indicando que, aos poucos, a vegetação florestal vem 
colonizando tal área. Dentre as espécies que se encontram desenvolvendo em 
meio às exóticas, destaca-se o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e o pau-
pombo Tapirira guianensis, o qual, além de diversos indivíduos, apresenta-se 
como um importante recurso alimentar para Callithrix, com marcas de 
forrageamento em seu tronco. 

Beirando o curso d’água está uma vegetação florestal em processo de 
regeneração, com árvores de até 6 m de altura. Entre elas estão o pinheirinho 
Podocarpus selowii, a quaresmeira Tibouchina candolleana, a casca-d’anta 
Drymis brasiliensis e o pau-pombo Tapirira guianensis. 

O ponto P43A, está localizado em uma área já bastante desmatada devido à 
atividade pecuária. Muitas vezes, a pastagem atinge até as margens do córrego, 
substituindo a vegetação florestal originalmente existente. 

Os estudos florestais concentraram-se em um pequeno fragmento na margem 
esquerda, em estádio de capoeira, com o dossel atingindo cerca de 6m de 
altura. A densidade de árvores é grande, com destaque para o grande número 
de indivíduos jovens de jabuticaba-do-mato Myrciaria sp. Sobre os troncos das 
árvores maiores é grande a presença de liquens, o que não ocorre em todos os 
fragmentos estudados. Nas bordas estão presentes espécies comuns a 
ambiente de cerrado, a exemplo de bejoin Styrax camporum e da candeia-
cambará Gochinatia polymorpha. À medida que se adentra o fragmento, passa-
se a observar espécies típicas de floresta, a exemplo da amesca Protium 
heptaphyllum, do pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, leiteira Sapium 
glandulatum, pau d’arco Tabebuia alba, goiaba-do-mato Myrcia micrantha, 
canela cf. Nectandra lanceolata e pororoca Myrsine umbellata, entre outras. 

Diversas árvores apresentam múltiplos troncos, indicando que sofreram cortes 
para retirada de madeira, emitindo vários brotos após este evento. 
Possivelmente, esses troncos cortados vão suprir a demanda de estacas para 
cerca da propriedade. Além do grande número de pequenas árvores no sub-
bosque, como mencionado acima, é comum a presença de arbustos da família 
Rubiaceae e alguns agrupamentos de taquaras Chusquea sp. Não se observou 
a presença de epífitas, enquanto o número de lianas é relativamente baixo. 

O ponto P44 localizado na borda do Parque, contém a Mineração Bonargila que 
possui uma cava de extração de caulim e uma pequena barragem para 
contenção de sedimentos, além de pequenas áreas de apoio. O minério é 
beneficiado na cidade de Sacramento, para a qual é transportado em 
caminhões, passando por dentro do Parque. Neste ponto, apesar da qualidade 
da água ter se apresentado Excelente para macroinvertebrados bentônicos e 
qualidade estrutural, as águas em períodos de chuva sofrem o aporte de 
partículas proveniente da mineração. 

Além da cava e da barragem, as quais são desprovidas de cobertura vegetal, o 
restante da área é coberto por um mosaico de vegetação savânica e florestal, 
predominado a primeira. Dentre as tipologias florestais, duas podem ser 
identificadas na área, dependendo do nível de encharcamento do solo. Nos 
ambientes mais úmidos, muitas vezes alagados e com solos turfosos, é comum 
a presença da palmeira uricanga Geonoma brevispatha, do pau-pombo Tapirira 
guianensis, do landi Calophyllum brasiliensis e da amesca Protium 
heptaphyllum, entre outras. A densidade de árvores dessas matas alagadas, 
normalmente, é bastante elevada e seu porte raramente ultrapassa os 10 m. 
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Nas áreas de melhor drenagem a mata apresenta maior porte e há o predomínio 
fisionômico do angá Sclerolobium paniculatum, devido ao seu elevado porte e 
copa densa e amarelada. Ocorrem também o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, 
o pau-de-vinho Vochysia thyrsoidea, a piúna Campomanesia sp. e a pereira 
Platyciamus regnelli, entre outras. Na margem imediata do curso d’água que 
drena este ambiente estão presentes o palmito-juçara Euterpe edulis e o 
samambaiaçu Cyathea delgadii. Sobre algumas árvores mais velhas crescem 
algumas bromélias Tillandsia sp e Aechmea nudicaulis e orquídeas. 

O impacto da mineração sobre a cobertura vegetal tem se restringindo à área de 
cava e à barragem, estando o restante em bom estado de conservação, apesar 
de encontrar-se em estádio secundário. Além disto, deve ser salientado o plantio 
recente feito com mudas de eucalipto com o objetivo de formar uma cortina 
arbórea entre o Parque e a mineração. Apesar da concepção de cortina arbórea 
ser algo eficiente para reduzir ou mesmo eliminar impactos visuais, no presente 
caso torna-se completamente sem propósito. Primeiro, porque a parte do Parque 
que avista a mineração, praticamente, não recebe visitação e segundo, que a 
espécie utilizada (eucalipto) dentro da tipologia vegetal em que foi plantada 
(campo), poderá, por si só, tornar um impacto visual, dada sua completa 
desproporcionalidade com o restante da comunidade vegetal nativa. 

No ponto P45 o relevo é suave ondulado e ondulado, existindo um domínio de 
campo limpo, em latossolos, medianamente profundos, de textura argilosa. 
Podem ser destacadas as seguintes famílias Asteraceae (Aspilia foliacea, 
Baccharis rufescens, Baccharis humilis, Calea clausseniana, Calea uniflora, 
Chresta plantaginifolia, Chresta sp., Dimerostemma humboldtianum, Isostigma 
megapotamicum, Inulopis camporum, Lessigianthus desertorum, Lessigianthus 
simplex, Lessigianthus cephalotes, Stenocephalum tragiaefolia, Rhichterago 
campestris), Bignoniaceae (Jacaranda caroba), Convolvulaceae (Ipomoea 
procurrens, Merrenia contorquens), Cyperaceae (Rhynchospora aff. terminalis), 
Euphorbiaceae (Croton megalocalyx , Sapium marginatum, Dalechampia humilis, 
Iridaceae (Trimezia juncifolia, Trimezia lutea), Lamiaceae (Eriope sp., Hypenia 
macrantha, Hyptis alpestris, Hyptis plectranthoides, Hyptis virgata), Leguminosae 
(Eriosema prorepens, Galactia pretiosa), Lythraceae (Cuphea thymoides), 
Malpighiaceae (Banisteriopsis campestris, Camarea hirsuta), Myrtaceae 
(Campomanesia pubescens, Eugenia punicifolia), Oxalidaceae (Oxalis 
hirsutissima), Poaceae e Rubiaceae (Palicourea rigida, Declieuxia spp.). 

Este ponto está representado por um campo limpo com o latossolo ideal para o 
estabelecimento de comunidades de tatus, e evindeciado com a presença de 
quatro das seis espécies de tatus, incluindo o tatu-canastra Priodontes maximus. 
É uma área relativamente bem conservada, e que ainda sofre alguns impactos 
como o do tráfego de caminhões através do ramal da estrada que liga a 
mineradora de caolim à estrada que corta a UC. Este ramal chegou a ser 
interditado recentemente, entretanto, devido a pressões e ameaças da 
comunidade e prefeitura local, foi reaberto. Com o fechamento deste ramal, e 
então maior proteção da área em questão, as sub-populações de tatu-de-rabo-
mole-grande Cabassous tatouay e tatu-canastra Priodontes maximus, entre 
outras espécies ameaçadas principalmente devido às alterações do ambiente, 
teriam um sucesso maior. 

No ponto 46 foram obtidas amostras de macroinvertebrados bentônicos que 
apresentaram um índice Excelente para as águas a jusante da cachoeira do Jota 
no rio Araguari. 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 

 

756

O ponto P57 é bastante interessante é aparentemente único no Parque. O lençol 
freático superficial juntamente com o relevo suave apresentando alguns pontos 
com maior declividade possibilita a ocorrência de uma lagoa temporária. A 
qualidade da água desta lagoa foi testada na época chuvosa e apresentou um 
índice Regular para macroinvertebrados que pode ser atribuido a uma 
subamostragem. 

Na estação seca, como foi observado na primeira Campanha de Campo 
realizada no mês de setembro, esta lagoa apresenta-se totalmente seca, porém 
o solo se mantém úmido possibilitando a ocorrência de espécies de musgos, 
Burmaniaceae, Eriocaulaceae, Lentibulariaceae e Xyridaceae adaptadas a este 
tipo de ambiente. Já na época das chuvas a água se acumula nesta região 
formando uma grande lagoa com aproximadamente 800 m2 de espelho d’água 
aparente e cerca de 30-40cm de profundidade. Algumas espécies de algas se 
desenvolvem neste local, porém a paisagem é dominada por uma única espécie 
de planta aquática, Nymphoides  indica (Menyanthaceae). Próximo a lagoa a 
fitofisionomia dominante é o campo limpo úmido com predomínio de espécies de 
Cyperaceae e Poaceae. Nas partes mais secas, onde o lençol freático parece 
ser mais profundo, foram observadas as espécies Ichtyothere mollis, Senecio sp. 
(Asteraceae), Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Sapium marginatum 
(Euphorbiaceae), Paepalanthus planifolius (Eriocaulaceae), Eriope sp. 
(Lamiaceae), Stylosanthes guianensis (Leguminosae), Cuphea sp. (Lythraceae), 
Byrsonima sp., Banisteriopsis argyrophylla (Malpighiaceae), Leandra coriacea, 
Tibouchina gracilis (Melastomataceae), Polygala sp. (Polygalaceae) e 
Symplococos sp. (Symplocaceae). 

A importância do ponto se dá devido a peculiaridade do local e atrativo para 
diferentes grupos taxonômicos, representando um aumento na diversidade de 
presas para alguns mamíferos. Isso implica em uma quebra no padrão ecológico 
da região, alterando a dinâmica da comunidade faunísitca deste ponto. Não é 
um ponto altamente representativo para a fauna de mamíferos em especial, 
ainda assim detém uma relativa importância ecológica para este grupo. No 
entanto, cabe lembrar que a lagoa em questão está localizada a 
aproximadamente 100 metros da estrada que corta a unidade, o que é um fator 
importante e provavelmente resultante no baixo número de espécies amostradas 
para o local (7 espécies). Mais uma vez tem-se a estrada como um fator limitante 
ao estabelecimento de um táxon em uma área ecologicamente importante. 

Dentre os táxons especiais encontrados neste sítio, destacam-se tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatu-do-rabo-mole-grande Cabassous 
tatouay, tatu-do-rabo-mole Cabassous unicinctus, tatu-canastra Priodontes 
maximus, raposa-do-campo Pseudalopex vetulus, lobo-guará Chrysocyon 
brachyurus, onça-parda Puma concolor, veado-campeiro Ozotoceros 
bezoarticus, veado-catingueiro Mazama gouazoupira. 

SÍTIO 11 – Entorno Leste 

Este sítio foi definido com a finalidade de analisar a área de influência na porção 
leste do entorno do PNSC. Foram definidos pontos que contribuissem para se 
estudar a interação dos núcleos urbanos com a UC como São Roque de Minas 
(pontos P47, P48, P48A, P48B e P49) e Vargem Bonita (pontos P50 e P51), bem 
como ambientes de destaque e importantes na interação com as comunidades 
naturais da UC: mata ciliar do rio Turvo (P52) e de Confusões (P53), campo 
rupestre em Furnas (P52A), mata das Perobas (P54 e 54A), área brejosa no rio 
Piumhi (P55 e P55A), rio Piumhi (P56) e o ribeirão das Capivaras 2. 
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Pode ser apontado como um dos sítios mais heterogêneos com relação às 
formações vegetais e alterações advindas de influência humana. Áreas de mata 
preservada (P54 e outros fragmentos nas proximidades) contrastam com 
fragmentos florestais alterados devido a presença de gado nas bordas e no 
interior (pontos 47, 52 e 53). Atividades turísticas desordenadas podem ser 
observadas, afetando os ambientes naturais nos pontos 47, 48 e 49. E por fim 
atividades mineradoras, recentemente proibidas ao longo do rio São Francisco, 
modificaram as margens do rio. Este quadro junto com atividades agropecuárias 
afetam a diversidade de mamíferos nos pontos em questão (P50 e 51), que 
chega a ser quase nula. 

Os pontos P47, P48, P48A e P48B foram tomados nas proximidades do rio do 
Peixe, entre a sede do município de São Roque de Minas e o PNSC. Verifica-se 
que para os pontos P47 e P48, ambos situados a montante da área urbanizada, 
qualidade de água Excelente, aferida para os parâmetros macroinvertebrados 
bentônicos e qualidade estrutural. Para o ponto P48B, situado a jusante da área 
urbanizada, a qualidade da água passa a ser apenas Regular, quando avaliada 
para os mesmos parâmetros. Por situarem-se em altitudes mais baixas, e se 
beneficiarem dos efluentes orgânicos gerados por São Roque de Minas a 
ictiofauna tem sua riqueza específica majorada neste setor, contando com uma 
diversidade de sete espécies amostradas.  

O ponto P47 situa-se no rio do Peixe, a montante da cidade de São Roque de 
Minas. A cachoeira Capão Forro é bastante freqüentada por visitantes, sendo 
explorada comercialmente pelos proprietários da terra. A atividade pecuária na 
propriedade é incipiente, mas, possivelmente, foi mais importante no passado. 
Atualmente, as pastagens ainda predominam na paisagem, mas nota-se a 
presença de diversas espécies vegetais colonizadoras em alguns locais. Em 
função da atividade pecuária a vegetação florestal, que antes ocupava todo o 
vale, foi reduzida, estando quase somente restrita a uma estreita faixa ciliar e a 
locais de acesso mais restrito, a exemplo da porção a montante da cachoeira. 

Observa-se às margens do rio diversas árvores de amesca Protium 
heptaphyllum, quaresmeira Tibouchina candolleana, bicuíba Virola sebifera, 
marinheiro Guarea guidonia, cedro Cedrela fissilis, pau pombo Tapirira 
guianensis, pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, ipê amarelo Tabebuia serratifolia 
e landis Callophyllum brasiliensis, a qual apresenta a maior densidade entre as 
espécies arbóreas. Outras espécies também estão presentes, mas em menor 
densidade. Existem diversas plantas jovens de espécies arbóreas, 
principalmente de landi Callophyllumm brasiliensis, o que garante a regeneração 
da estrutura florestal, no caso de se manter a área sem cortes. 

Sobre algumas das maiores árvores, as quais atingem até 15 m de altura, 
desenvolvem-se diversas epífitas, entre bromélias e cactáceas. Possivelmente, 
esta categoria vegetal era bastante freqüente na floresta que ocupava este área, 
dada a elevada umidade proporcionada pela cachoeira e pela conformação do 
vale. 

Os pontos P48, P48A e P48B situam-se entre a sede do município de São 
Roque de Minas e o PNSC. Os pontos P48A e P48B, situados no rio do Peixe 
foram tomados para caracterização da ictiofauna e macroinvertebrados 
bentônicos. 

O ponto P48 situa-se em uma pequena planície às margens do rio do Peixe, 
ocupada por uma estreita vegetação ribeirinha em estádio de capoeira e por 
área de pastagem. Em seu entorno, originalmente, a vegetação era formada por 
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cerrado. Atualmente, na área de transição entre esses dois ambientes 
encontram-se diversas árvores de sucupiras-pretas Bowdichia virgilioides e 
arbustos de Miconia ligustroides.  

Às margens do rio, são freqüentes as árvores de quaresmeira Tibouchina 
candolleana, de pau-pombo Tapirira guianensis, arvoretas de nega-mina 
Siparuna guianensis e jovens de amesca Protium heptaphyllum. Em menor 
número, estão presentes o pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, o açoita-cavalo 
Luehea divaricata, o mata-cachorro Simarouba versiculor e a amesca Protium 
heptaphyllum. Em sua maioria, estas espécies são representadas por indivíduos 
ainda jovens, o que caracteriza o estádio de capoeira deste local. Da mesma 
forma, a pouca presença de epífitas também caracteriza este estádio seral. 
Nesta categoria vegetal apenas foram observados alguns indivíduos de costela-
de-adão Monstera sp.. 

Alguns agrupamentos de abacaxi-do-mato Anannas comosus fazem-se 
presentes, criando locais de difícil acesso e importantes abrigos para pequenos 
animais. Também se destaca um agrupamento de árvores de sangra d’água 
Croton urucurana às margens do rio, caracterizando um ambiente que foi 
alterado por desmatamento e encontra-se em regeneração. 

O ponto P49, tomado a meia encosta na estrada de acesso ao PNSC, é 
caracterizado por grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos 
pouco profundos, litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de 
maciços rochosos quartzíticos, que assumem formas de escarpas acentuadas. A 
paisagem é dominada pelo campo rupestre e campo limpo de solo arenoso-
pedregoso. Podem ser destacadas as seguintes espécies: Didymopanax 
macrocarpum (Araliaceae), Allagoptera campestris (Arecaceae), Eremanthus 
seidellii, Baccharis sp. (Asteraceae), Jacaranda caroba (Bignoniaceae), 
Austroplenckia populnea (Celastraceae), Rhynchospora consanguinea 
(Cyperaceae), Manihot sp. (Euphorbiaceae), Chamaecrista microsenna, 
Dalbergia miscolobium, Stryphnodendron barbadetimam (Leguminosae), 
Dipludodon sp. (Lythraceae), Banisteriopsis argyrophylla, Byrsonima 
coccolobifolia (Malpighiaceae), Cambessedesia espora, Miconia albicans, 
Miconia ferruginata, Miconia pepericarpa, Miconia rubiginosa, Pterolepis 
repanda, Svitramia sp. (Melastomataceae), Echinolaena inflexa (Poaceae), 
Roupala brasiliensis (Proteaceae), Palicourea rigida, Sabicea brasiliensis 
(Rubiaceae) e Vochysia thyrsoidea (Vochysiaceae). 

O setor compreendido pelos pontos P47, P48 e P49 constitui-se em importante 
área para a fauna de mamíferos, por corresponder a uma sucessão ambiental 
entre o topo da chapada e as áreas mais baixas de fundo de vale. No entanto, a 
intensa visitação turística, a proximidade a um núcleo urbano e o uso 
agropecuário nesta área, são fatores geradores de problemas para a 
mastofauna. Um exemplo é a alteração na sub-população de lobo-guará 
Chrysocyon brachyurus, questão abordada especificamente no ítem relativo ao 
impacto negativo na fauna de mamíferos. Ainda nesta região, entre São Roque 
de Minas e a portaria 1 do parque, já foram coletados três indivíduos de tatu-
peba Euphractus sexcinctus mortos na beira da estrada. Com a realização da 
necrópsia, lesões traumáticas provenientes de um atropelamento ou abatimento 
foi observado em apenas um indivíduo. Apesar de nenhuma comprovação 
técnica, além da hipotese por morte natural considera-se a possiilidade de ter-se 
como causa provável a ingestão de pesticidas provenientes das lavouras de 
café, muito utilizados nesta área. O uso desta área pelas atividades 
agropecuárias têm crescido exponencialmente nos últimos anos. Ampliações 
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nas lavouras de café é áreas de pastagem vem reduzindo assim os habitats 
naturais, muitas vezes com utilizações incompatíveis com o conceito de entorno 
protetivo de uma UC.  

Finalmente, esta área em especial detém um número relativamente elevado de 
animais domésticos, e o contato com a fauna local pode gerar problemas de 
ordem epidemiológica, afetando as populações silvestres. Gatos e cães já foram 
vistos a poucos metros da portaria do parque, mas a questão é que a cerca do 
parque é um limite físico não observado pela fauna nem por agentes 
patológicos. Toda a fauna silvestre local, residente do entorno pode ser afetada 
por patógenos advindos da criação doméstica. Em decorrência de todos estes 
fatores, uma atenção especial deve ser dedicada a esta área de entorno entre o 
parque e o município de São Roque de Minas principalmente. 

Ainda podem ser encontrados alguns trechos de matas em bom estado de 
preservação e nestes, espécies que persistem no local, podendo-se notar cada 
vez mais freqüêntemente tatus, iraras Eira barbara, gatos-mourisco Herpailurus 
yagouaroundi, jaguatiricas Leopardus pardalis, onça-parda Puma concolor, entre 
outros, nas imediações dos municípios de São Roque de Minas, Sobradinho e 
São João dos Cabrestos. Fato este que atesta a importância da área e sua 
priorização para um planejamento mais aprimorado, uma vez que representa, 
talvez, a interface mais intensa entre comunidades naturais e usos antróticos.  

Os pontos P50 e P51 foram tomados as margems do rio São Francisco, o 
primeiro a montante do núcleo urbano de Vargem Bonita e o segundo a jusante. 
Como era de se esperar a qualidade da água para o ponto P50, a montante, 
revelou-se Excelente para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural 
e para o ponto P51, situado a jusante, resultou em Bom para os mesmos 
parâmetros. O setor do rio São Francisco definido por estes dois pontos, 
revelou-se como um dos mais ricos para a ictiofauna. Nestes pontos foram 
amostradas 15 espécies de um total de 35. 

O ponto P50 foi localizado próximo à ponte Antônio Bento, este ponto apresenta 
uma estreita faixa ribeirinha coberta por vegetação florestal em estádio de 
capoeirão. Entre as espécies que compõem este ambiente destacam-se o pau-
de-óleo Copaifera langsdorffii pelo porte e grande número de indivíduos jovens, 
a quaresmeira Tibouchina candollena pelo número de indivíduos e o jequitibá-
branco Cariniana estrellensis por representar a potencialidade de 
desenvolvimento desta mata, pois, quando adulta, esta árvore poderá atingir os 
30m de altura. Além destas espécies, também estão presentes a sangra d’água 
Croton urucurana, a canafístula Cassia ferruginea, o pacari Lafoensia pacari, o 
pau-lagarto Casearia silvestris, o espeto Casearia decandra, o capichingui 
Croton floribundus e o pau-pombo Tapirira guianensis, entre outras. 

No sub-bosque, além dos jovens de pau-de-óleo, também se observa plantas de 
ipê-amarelo Tabebuia serratifolia, jatobá Hymenaea courbaril, piúna 
Campomanesia sp. e arbustos de erva-de-rato Psychotria sp. Em locais onde o 
dossel torna-se mais ralo, especialmente nas áreas de solo mais saturado, o 
sub-bosque apresenta elevada densidade de lírio-do-brejo Hedychium 
coronarium, espécie originária do continente asiático, mas que apresenta ampla 
distribuição espontânea no Brasil. 

Em alguns locais das margens do rio ainda se percebe marcas de antigos 
garimpos de diamante, através de amontoados de cascalho e areia. Sobre este 
material algumas plantas encontram-se desenvolvendo, a exemplo da sangra 
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d’água Croton urucurana, do anil Indigosfora suffruticosa e leiteirinha 
Sebastiania sp.. 

Nas bordas da mata é freqüente a presença de indivíduos de quaresmeira 
Tibouchina candolleana, capororoca Myrsine ferruginosa e capichingui Croton 
floribundus, estando estas duas últimas, à época da campanha de campo, 
frutificadas. 

Essa é uma outra área visitada e utilizada como área de lazer para os 
moradores locais. Um aspécto problemático que chama a atenção para este 
ponto foi o registro de indivíduos de duas espécies diferentes em grupos 
distintos de sagüis Callithrix spp., e ainda o registro de possíveis híbridos. Isto 
indica a introdução de indivíduos de sagüi-de-tufo-branco Callithrix jacchus em 
região próxima. 

O ponto P51 está localizado em uma área bastante descaracterizada, composta 
por alguns agrupamentos arbóreos entremeados por vegetação arbustiva, na 
qual predominam as espécies pioneiras. Muitas árvores isoladas ou agrupadas 
apresentam altura em torno de 10m, a exemplo de cedros Cedrela fissilis, 
marinheiros Guarea guidonia, ingás Inga edulis, pereira Platyciamus regnelli e 
açoita-cavalos Luehea divaricata. Outras possuem menor altura, representando 
árvores novas de espécies com potencial de atingirem maior porte, a exemplo do 
jatobá Hymenaea courbaril, e adultas de espécies pioneiras, como candiúbas 
Trema micrantha, sangra d’água Croton urucurana, quaresmeira Tibouchina 
candolleana e embaúba Cecropia pachystachia.  

Poucas plantas epífitas foram observadas sobre estas árvores, pois além destas 
se encontrarem isoladas, o que reduz a umidade devido à maior circulação de 
ar, a existência de acessos e a proximidade da cidade de Vargem Bonita, 
facilitam a retirada de epífitas, as quais possuem valor ornamental. 

Em meio à vegetação arbustiva pioneira que circunda os agrupamentos 
arbóreos está o jaborandi Piper aduncum, a leiteirinha Sebastiania sp., a 
amorinha Rubus rosifolius e as lianas Paullinia sp. jarrinha Aristolochia sp. 

Portanto, trata-se de uma área com potencial de regeneração, vindo a constituir-
se em pouco tempo, caso não sofra intervenções, em uma capoeira densa. E a 
longo prazo poderá reconstituir a floresta ciliar. 

O ponto P52 foi locado nas proximidades do rio Turvo e seguindo os padrões 
regionais, apresentou para as águas deste rio qualidade Excelente neste ponto, 
para  macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. 

A mata ciliar ao rio Turvo encontra-se em estádio de capoeirão, onde é grande o 
número de árvores de moreira Maclura tinctoria, jacarandá branco Platypodium 
elegans, canafístula Cassia ferruginea, marinheiro Guarea guidonia e mutamba 
Guazuma ulmifolia. Entre estas de maior densidade estão presentes outras com 
menor número de indivíduos, a exemplo da gameleira Ficus sp., do cedro 
Cedrela fissilis, da palmeira macaúba Acrocomia aculeata e do samambaiaçu 
Cyathea sp. 

Algumas epífitas se fazem presentes e entre elas predomina a Tillandsia sp., 
enquanto no sub-bosque é grande o número da samambaia Blechnum 
brasiliensis, o que caracteriza a elevada umidade do solo do local estudado, pois 
esta espécie apenas se desenvolve em solos saturados de água. 

O rio Turvo em seu médio/baixo curso torna-se mais encaixado antes de atingir o 
rio Grande na região de Furnas. Esta porção do vale do Turvo definiu o ponto 
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P52A.Como  mencionado anteriormente, a região de Furnas é formada por 
grandes extensões de afloramentos rochosos, com solos pouco profundos, 
litólicos, de relevo bastante íngreme e montanhoso, e de maciços rochosos 
quartzíticos, que assumem formas de paredões ou escarpas acentuadas.  

A fitofisionomia dominante neste ponto é o campo rupestre e as espécies 
comumente encontradas pertencem aos seguintes táxons: Asteraceae 
(Eremanthus, Vernonia, Lychnophora), Cactaceae (Pilosocereus), Cyperaceae 
(Rhynchospora), Eriocaulaceae (Paepalanthus), Lamiaceae (Hypenia, Hyptis), 
Malpighiaceae (Byrsonima), Lythraceae (Cuphea, Diplusodon), Melastomataceae 
(Cambessedesia, Chaetostoma, Leandra, Miconia, Microlicia, Svitramia, 
Tibouchina), Velloziaceae (Vellozia), Vochysiaceae (Vochysia, Qualea). No 
estrato arbustivo-arbóreo destacam as espécies de Didymopananx macrocarpum 
(Araliaceae), Caryocar brasiliensis (Caryocaraceae), Dalbergia miscolobium, 
Stryphnodendron barbadetimam (Leguminosae), Leandra coriacea, Miconia 
albicans, Miconia ferruginata, Miconia ligustroides, Miconia rubiginosa, Microlicia 
inquinans, Svitramia hatschbachii, Tibouchina candolleana (Melastomataceae), 
Virola sebifera (Myristicaceae), Vochysia thyrsoidea e Qualea dichotoma 
(Vochysiaceae).  

É interessante registrar a descoberta de uma nova ocorrência da espécie 
Microlicia flava (Melastomataceae) para a região de Furnas. Recentemente esta 
espécie foi descrita por Romero (2000b) com base em uma única coleta 
realizada no chapadão da Canastra, em um paredão próximo à Cachoeira Casca 
D’Anta. Ainda segundo Romero (2000a), as espécies deste gênero são bastante 
freqüentes no chapadão da Canastra, formando grandes populações, porém 
Microlicia flava foi encontrada com poucos indivíduos somente em um local no 
pico de uma serra, em afloramentos rochosos. Esta é a única espécie do gênero 
Microlicia com ocorrência no Parque Nacional da Serra da Canastra que possui 
flores amarelas. 

O ponto P53 foi posicionado em mata ciliar próximo a Confusões. Esta formação 
apresenta-se em bom estado de preservação, apesar de, assim como as 
demais, encontrar-se em estádio secundário. Observaram-se diversas árvores 
de jequitibá-branco Cariniana estrellensis atingindo os 20 m de altura, assim 
como algumas palmeiras de palmito-juçara Euterpe edulis com altura em torno 
de 10-12 m, agrupadas nas margens do ribeirão. A presença destas duas 
espécies é um dos indicadores da boa qualidade ambiental deste trecho 
estudado. 

Outras grandes árvores também foram observadas, algumas ultrapassando os 
20m de altura. Entre elas predomina o pau-pereira Platyciamus regnelli, a qual 
se caracteriza por germinar em ambientes perturbados e permanecer até os 
estádios mais avançados da floresta, definindo-se como uma espécie com 
categoria ecológica secundária tardia. Além destas, fazem parte desta 
comunidade diversas árvores adultas e jovens de espeto Casearia sp., de pau-
de-óleo Copaifera langsdorffii e do arco-de-pipa Metrodorea stipularis, as quais 
podem ultrapassar os 20m de altura. Atingindo menor altura estão o jacarandá-
bico-de-pato Machaerium nyctitans, a canjerana Cabralea canjerana, o 
camboatá Cupania vernalis e o pau-pombo Tapirira obtusa. 

Nas bordas da mata e em algumas clareiras derivadas da retirada de madeira 
observa-se uma intensa regeneração, com destaque para o grande número de 
indivíduos jovens de arco-de-pipa Metrodorea stipularis, de pau-pereira 
Platyciamus regnelli, de itapicuru Callisthene major, de aroeira Myracrodruon 
urundeuva e de Myrcia sp., assim como adultos de espécies colonizadoras, com 
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destaque para o fedegosão Senna macranthera. As árvores nesta capoeira 
atingem cerca de 5 m de altura, alternando locais de elevada densidade com 
outros mais ralos. Nesses ambientes ainda se vê grande quantidade de capim 
gordura Mellinis minutiflora, o qual à medida que as árvores vão sombreando vai 
raleando. 

Os pontos P54 e P54A estão posicionados na região de ocorrência de maior 
número de fragmentos florestais significativos no entorno do PNSC. O ponto P54 
foi tomado no interior da mata da Peroba, situada na fazenda Peroba, e o ponto 
54A foi tomado em área de campo antropizado no entorno da mata. 

Nesta região ocorrem diversos fragmentos florestais em avançado estádio de 
regeneração, ocupando as encostas montanhosas. Alguns desses fragmentos 
ainda apresentam árvores remanescentes da mata original, apesar de sua maior 
parte ser composto por vegetação secundária, que se instalou após 
perturbações em razão da retirada de madeira. Considerando o nome do local 
(mata das perobas), possivelmente, a espécie de maior importância comercial foi 
a peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpa, da qual se observou apenas uma 
árvore. Da mesma forma, a presença do guatambu Aspidosperma parvifolium, 
também conhecido como peroba-tambu, pode ter contribuído para a 
denominação da região. Esta espécie está presente na área de estudo através 
de diversos indivíduos jovens e adultos. 

No fragmento estudado verificou-se a presença de algumas grandes árvores 
com cerca de 25 m de altura e circunferência maior que 300 cm. Estas árvores, 
emergentes neste ambiente, são de embiruçu Eriotheca cf. pentaphylla, 
gameleira Ficus sp. e landi Calophyllum brasiliensis. Em um estrato inferior, 
formando um dossel mais contínuo, misturam-se árvores de espécies clímax e 
secundárias, caracterizando a transição entre estádios serais. Estas árvores 
encontram-se por volta de 15-20 m de altura e entre elas está o pau-pereira 
Platyciamus regnelli, a pindaíba-vermelha Xylopia brasiliensis, o palmito-juçara 
Euterpe edulis, o arco-de-pipa Metrodorea stipularis, o guatambu Aspidosperma 
parvifolium, a peroba-rosa Aspidosperma cylindrocarpon, a embaúba-vermelha 
Cecropia glaziouii, o pau-pombo Tapirira obtusa, a taúba-branca Trichilia pallida 
e a pinha-do-brejo Talauma ovata. 

Há no interior da mata uma grande diferença entre o ambiente que margeia o 
córrego e as encostas próximas. A maior parte das espécies de um ambiente 
não está presente no outro. Assim, o palmito-juçara, a pinha-do-brejo, o landi e 
os samambaiaçus apenas ocorrem à beira d’água, enquanto as demais são mais 
freqüentes nas encostas.  No sub-bosque, é grande a presença de plantas 
típicas deste ambiente, as quais completam todo seu ciclo reprodutivo sob a 
sombra das árvores. Entre elas estão diversas pteridófitas e arbustos das 
famílias Rubiaceae e Piperaceae. Também presentes neste estrato estão 
diversas plantas jovens das espécies arbóreas, com destaque para o guatambu 
Aspidosperma parvifolium. 

As bordas desta mata são compostas por uma vegetação mais recente, em 
estádio de capoeira, resultado de derrubadas e de incêndios. Nesses locais é 
comum a ocorrência de capichingui Croton floribundus, do pau-de-fumo 
Vernonia difusa e da erva-lagarto Casearia silvestris. Na transição entre essas 
bordas e a pastagem que circunda a mata é grande a presença do arbusto 
Miconia ligustroides, planta colonizadora das pastagens sem manejo intensivo. 

Esta formação foi o maior fragmento florestal amostrado neste sítio, e 
surpreendentemente apresentou ótimo estado de conservação, com vegetação 
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de elevado porte, sem sinal de pisoteio do sub-bosque por gado. Várias 
espécies de aves florestais ali registradas, confirmam as boas condições 
ambientais desta área, entre eles o gavião-de-cabeça-cinza Leptodon 
cayanensis e o arapaçu-escamado Lepidocolaptes squamosus. Foram 
levantadas 15 espécies de mamíferos de médio-grande porte nesta mata, das 
quais 7 são consideradas especiais.  

Os pontos P55 e P55A foram definidos em razão da presença de uma grande  
área brejosa que ocupava a planície aluvial do rio Piumhí neste trecho. No 
entanto, quase a totalidade deste ambiente foi drenado para ocupação antrópica, 
principalmente visando a pecuária. O ponto P55 foi marcado nas proximidades 
de uma lagoa temporária circundada por mata, cujas águas apresentou 
qualidade Ruim para macroinvertebrados bentônicos. O ponto P55A foi definido 
em uma lagoa temporária circundada por pasto, que apresentou águas de 
qualidade Péssima para macroinvertebrados bentônicos. Entretanto estes 
valores foram desconsiderados em função de subamostragem. 

Nestes antigos campos hidromórficos predomina, atualmente, o capim rabo-de-
burro Andropogon bicornis. Em uma estreita faixa ribeirinha a vegetação é 
formada por uma mata ciliar em estádio secundário, na qual predominam a 
sangra d’água Croton urucurana, o ingá Inga edulis e a goiabeira Psidium 
guajava. Também estão presentes a magnólia Magnolia cf. grandiflora, a burra-
leiteira Sapium glandulatum, o mulungu Erythrina falcata, a quaresmeira 
Tibouchina candolleana e o pitiá Alchornea glandulosa, entre outras. No caso da 
magnólia, trata-se de uma planta exótica, que possivelmente, foi plantada 
próxima à estrada. 

As árvores concentram-se sobre solos mais drenados, enquanto nas áreas 
encharcadas às margens do rio é grande a população da herbácea lírio-do-brejo 
Hedychium coronarium e da arvoreta Hyrtella cf. hebeclada. Nos locais extremos 
em relação à drenagem do solo, desenvolvem-se árvores de jacarandá-tã 
Machaerium vilosum e jacarandá-bico-de-pato Machaerium hirtum. 

Poucas epífitas, pertencentes à família orquidaceae, estão presentes sobre as 
maiores árvores. O fato da mata ser uma vegetação secundária, tendo sofrido 
diversos cortes, explica a carência de plantas epífitas. 

O ponto P56 foi definido para caracterização hidrobiológica do rio rio Piumhi em 
ponto a montante de uma cachoeira. Apresentou qualidade de água Excelente 
para macroinvertebrados bentônicos e qualidade estrutural. A fauna ictiia 
apresentou uma riqueza equivalente a cinco espécies amostradas neste ponto. 

O ponto P63, localizado próximo ao ribeirão das Capivaras 2, apresentou 
qualidade de água Excelente para este curso d’água quando analisados a 
qualidade estrutural e a fauna de macroinvertebrados bentônicos. A fauna de 
peixes apresentou também uma alta diversidade relativa em relação os demais 
pontos amostrados, com sete espécies coletadas neste ponto. 

Situa-se em uma região onde as formações florestais ocupavam tanto as 
margens dos cursos d’água, na forma perenifólia, como as encostas, em uma 
tipologia de maior deciduidade. No entanto, a maior parte deste ambiente 
florestal foi substituído por pastagens e lavouras de cafés. Mesmo áreas de 
preservação permanente, a exemplo da vegetação ribeirinha, encontra-se 
alterada e reduzida. Neste ponto tem-se parte representada por capoeirão e 
parte onde a pastagem atingiu até a margem do córrego, restando árvores 
isoladas. Estão presentes espécies pioneiras, colonizando áreas alteradas e 
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bordas, e espécies de estádio mais avançado, nos capoeirões e como árvores 
isoladas. 

Gameleiras Ficus sp., capichingui Croton floribundus, tipiá Alchornea glandulosa, 
landi Calophyllum brasiliensis, pau-de-óleo Copaifera langsdorffii, açoita-cavalo 
Luehea divaricata, aroeirinha Lithraea molleoides, jatobá Hymenea courbaril, 
marinheiro Guarea guidonia, moreira Maclura tinctoria, quaresmeira Tibouchina 
candolleana, amesca Protium heptaphyllum, leiteirinha Sebastiania sp., entre 
outras, são espécies observadas neste local. A altura dessas árvores chega ao 
máximo de 15m, a exemplo de alguns paus-de-óleo. 

Apesar de estreita, esta mata ciliar possui grande potencial de desenvolvimento, 
com diversidade de espécies e possibilidade de constituir uma área de maior 
extensão, unindo fragmentos próximos. 

Representantes especiais para a mastofauna neste sítio são: tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, tamanduá-mirim Tamandua tetradactyla, 
tatu-do-rabo-mole Cabassous unicinctus, macaco-sauá Callicebus personatus, 
lobo-guará Chrysocyon brachyurus, jaguatirica Leopardus pardalis, gato-
maracajá Leopardus wiedii, gato-do-mato-pequeno Leopardus tigrinus, onça-
parda Puma concolor, veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, veado-mateiro 
Mazama americana. 

SÍTIO 12 – Setor Oeste do Chapadão da Canastra 

O Sítio 12 foi definido pela área que compreende o setor oeste do chapadão da 
Canastra e seu entorno. Foram definidos quatro pontos de observação principais 
e um adicional envolvendo, basicamente ambientes de cerrado (ponto P58), de 
mata ciliar (ponto P59), ambientes lênticos em meio a reflorestamento 
homogêneo de pinus (pontos P61 e P61A) e ambientes lóticos em meio a 
reflorestamento homogêneo de pinus (ponto P60). 

Com diferenças relacionadas ao aspecto vegetacional, devido a porções 
protegidas e não-protegidas, temos neste sítio uma região importantíssima na 
manutenção da diversidade mastofaunística do PNSC. O sítio se apresenta 
como um mosaico de micro-habitats, onde campo rupestre, campo limpo, campo 
sujo, cerrado (sentido restrito), estreitas áreas de mata ciliar, extensa área 
reflorestada por Pinus sp. e áreas de pastagens e plantações de milho, exercem 
um papel fundamental na distribuição da mastofauna da chapadão da Canastra. 

As áreas de cerrado arbóreo e campo sujo apresentam ótimo estado de 
conservação, exceto pela ocorrência de fogo esporádico, com possível 
comprometimento de parte da vegetação arbórea. Apesar disto, ocorrem neste 
setor várias espécies de aves que indicam boa qualidade do ambiente, como o 
papa-moscas-do-campo Culicivora caudacuta, a bandoleta  Cypsnagra 
hirundinacea, o inhambu-carapé Taoniscus nanus a cigarra-do-campo 
Neothraupis fasciata e o papagaio-galego Amazona xanthops, esta última 
ameaçada de extinção, e registrada pela primeira vez para o PNSC. 

O ponto P58 está centrado na região de distribuição do cerrado sentido restrito, 
na porção oeste do chapadão da Canastra. Esta região é marcada pela 
presença de manchas de cerrado sentido restrito formando áreas de transição 
com o cerrado ralo, campo sujo e campo limpo. Todas estas fitofisionomias se 
desenvolvem sobre latossolos profundos, de textura argilosa, em locais de 
relevo plano e suave ondulado. As espécies comumente encontradas são: 
Annona pygmaea, Duguetia furfuracea, Guatteria sellowiana (Annonaceae), Ilex 
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asperula, Ilex amara (Aquifoliaceae), Pseudobrickellia brasiliensis, Trixis 
glutinosa, Stipnopappus speciosus, Eremanthus elaeagnus (Asteraceae), 
Jacaranda caroba (Bignoniaceae), Austroplenckia populnea (Celastraceae), 
Couepia grandiflora, Parinari obtusifolia (Chrysobalanaceae), Kielmeyera 
coriacea (Clusiaceae), Ipomoea procurrens, Merrenia contorquens 
(Convolvulaceae), Maprounea guianensis (Euphorbiaceae), Erythroxylum 
suberosum (Erythroxylaceae), Peritassa campestris (Hippocrateaceae), Eriope 
sp. (Lamiaceae), Ocotea pulchella, Cinnamomum sellowianum  (Lauraceae), 
Acosmium dasycarpum, Chamaecrista microsenna, Dalbergia miscolobium, 
Galactia pretiosa, Periandra mediterranea, Senna rugosa, Stryphnodendron 
barbadetimam (Leguminosae), Byrsonima verbascifolia (Malpighiaceae), Miconia 
fallax, Miconia ligustroides, Miconia sellowiana, Leandra lacunosa, Trembleya 
phlogiformis (Melastomataceae), Cabralea canjerana (Meliaceae), Cissampelos 
ovalifolia (Menispermaceae), Guapira noxia (Nyctaginaceae), Ouratea spectabilis 
(Ochnaceae), Axonopus brasiliensis, Tatianayx arnacites (Poaceae), Alibertia 
elliptica, Palicourea rigida (Rubiaceae), Pradosia brevipes (Sapotaceae), 
Esterhazya splendida (Schrophulariaceae), Smilax poliantha (Smilacaceae) e 
Qualea dichotoma, Vochysia thyrsoides (Vochysiaceae).  

Em algumas áreas de cerrado sentido restrito foram observadas grandes 
populações de Paepalanthus speciosus (Eriocaulaceae) e de Eremanthus 
seidellii (Asteraceae), espécies típicas de campo rupestre. No entanto isso é 
facilmente explicável visto que estas manchas de cerrado estão incluídas nos 
domínios do campo rupestre. Mikania neurocaula ocorre freqüentemente em 
campo limpo e em borda de cerrado. 

O destaque neste sítio é a maior e mais conservada área de cerrado em todo o 
parque, representada por este ponto e áreas próximas. A diversidade de 
mamíferos é alta nesta área e, diretamente proporcional a esta, a abundância 
também, destacando-se quando comparado com as áreas de campo limpo ao 
redor. A mastofauna local compreende espécies sensíveis representadas 
principalmente pelo tatu-canastra Priodontes maximus e o gato-palheiro Oncifelis 
colocolo. Um fator atrativo à mastofauna é a diversidade vegetal e 
disponibilidade de alimento em comparação a outras áreas. De forma direta, isto 
está associado a uma abundância maior de presas para predadores, o que 
provavelmente resulta no aumento da densidade de vários táxons na região, 
como é o caso de pequenos felinos e mesmo da onça-parda Puma concolor. 
Outro fator é o grau de preservação local, dificilmente encontrado em outra área 
de cerrado em todo o parque. É neste local que já se foi registrada algumas 
vezes a ocorrência do gato-palheiro Oncifelis colocolo, uma das espécies 
prioritárias para a conservação entre os pequenos felinos no mundo pela IUCN – 
Cat Specialist Group. Entretanto o status da população local ainda é 
desconhecido. O que pode ser mencionado é que não existem registros de 
outros pontos de ocorrência para esta espécie, além deste e uma possível 
ocorrência no S2-P45 no PNSC e proximidades. 

O ponto P59 está localizado no córrego da Joana e sua mata ciliar, próxima a 
portaria 3. A qualidade da água deste córrego, quando avaliada pelos 
parâmetros qualidade estrutural do substrato e macroinvertebrados bentônicos, 
revelou-se Ruim 

O solo turfoso e com elevada saturação hídrica fez com que se desenvolvesse 
uma vegetação florestal denominada como floresta alagada, onde, em geral, a 
diversidade de espécies é pequena e a densidade elevada. O dossel atinge 
cerca de 10-12 m de altura, apresentando densa cobertura. 
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Espécies como landi Calophyllum brasiliensis, amesca Protium heptaphyllum, 
aracanga Geonoma brevispatha e licurana Hyeronima alchornioides são 
freqüentes neste ambiente. Outras ocorrem em menor número, a exemplo de 
Chrysophyllum sp. e cf. Naucleopsis mello-barretoi. Nas bordas, onde o solo é 
menos encharcado é grande a presença de Miconia sp., samambaiaçus Cyathea 
sp., casca d’anta Drymis brasiliensis, pau-de-óleo Copaifera langsdorffii e 
quaresmeira Tibouchina candollena. 

Esta mata, apesar de estreita, se estende ao longo do córrego da Joana, 
perdendo, à medida de seu desenvolvimento a jusante, as características de 
mata alagada e configurando-se em uma típica mata ciliar. 

O ponto P60, foi definido em meio a um reflorestamento homeogêneo de pinus. 
Inclui-se neste ponto de observação um ambiente lótico representado por um 
córrego que foi denominado pela equipe de “córrego do Ridículo”, alusão a 
indumentária do consultor responsável pela ictiologia. A qualidade da água neste 
ponto apresentou-se Excelente para qualidade estrutural do substrato e 
macroinvertebrados bentônicos, mas não foi considerada esta avaliação. A 
amostragem de peixes neste ponto revelou-se fraca coma a captura de uma 
única espécie. 

A área de reflorestamento com aproximadamente 140.000 ha vem sendo 
utilizada há mais de 20 anos pela iniciativa privada para reflorestamento com 
espécies de Pinus. Nas áreas onde não há reflorestamento, verifica-se que a 
cobertura vegetal apresenta forte influência de espécies de cerrado. A vegetação 
próxima à drenagem estudada apresenta arvoretas de porte médio que não 
ultrapassam 3-4 metros de altura. O componente arbustivo é formado por 
espécies de Hippeastrum striatum (Amarylllidaceae), Siphocampylus sulfureus 
(Campanulaceae), Lavoisiera riedeliana, Tibouchina gracilis e Rhynchanthera 
grandiflora (Melastomataceae). No estrato herbáceo predominam espécies de 
Cyperaceae e Poaceae. Apesar da forte interferência antrópica, esta área 
também abriga um grande número de espécies típicas da fisionomia campo sujo. 

O ponto P61 foi delimitado em meio ao reflorestamento de Pinus existente no 
entorno oeste do PNSC onde ocorre uma área alagada com aproximadamente 2 
km2 e cerca de 10-30cm de profundidade. A qualidade da água para este ponto 
foi considerada Ruim, mas não foi considerada esta avaliação. 

Esta área pode ser classificada como um campo limpo úmido com forte 
influência de espécies de campo sujo e é considerada bastante interessante do 
ponto de vista florístico, uma vez que reune uma grande diversidade de 
espécies. Neste local também ocorrem murundus, onde o solo é mais seco, com 
um número significativo de espécies, onde se destam Allagoptera campestris 
(Arecaceae), Dyckia sp. (Bromeliaceae), Jacaranda caroba (Bignoniaceae), 
Parinari obtusifolia (Chrysobalanaceae), Sinningia allagophylla (Gesneriaceae), 
Cambessedesia weddellii, Tibouchina gracilis, Trembleya phlogiformis 
(Melastomataceae), Cabralea canjerana (Meliaceae), Cissampelos ovalifolia 
(Menispermaceae) e Palicourea rigida (Rubiaceae). Um grande número de 
espécies ocorrentes neste ambiente apresenta floração intensa na época das 
chuvas (meses de novembro, dezembo e janeiro) e a seguir são indicadas 
apenas as espécies que se encontravam floridas por ocasião da segunda fase 
de campo. São elas: Mandevilla tenuifolia (Apocynaceae), Ichtyotheres mollis 
(Asteraceae), Ipomoea procurrens (Convolvulaceae), Paepalanthus elongatus 
(Eriocaulaceae), Erythroxylum suberosum (Erythroxylaceae), Dalechampia 
humilis, Croton megalocalyx (Euphorbiaceae), Sizyrinchium vaginatum 
(Iridaceae), Ocotea pulchella (Lauraceae), Cuphea thymoides (Lythraceae), 
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Cambessedesia hilariana (Melastomataceae), Echinolaena inflexa (Poaceae), 
Polygala spp. (Polygalaceae), Coccocypselum aureum, Declieuxia spp., 
Sterhazya splendida (Schrophulariaceae), Xyris machrisiana e Xyris sp. 
(Xyridaceae). Esta área alagada exibe um grande potencial florístico apesar da 
forte pressão antrópica exercida ao longo dos anos. 

A avifauna do reflorestamento de Pinus é bastante pobre em espécies, embora 
algumas aves como o tucanuçu Ramphastos toco e o gavião-caboclo 
Buteogallus meridionalis a utilizem como dormitório. 

O ponto P61A foi posicionado no interior do reflorestamento de Pinus para a 
avaliação do subosque. Estes extensos plantios de Pinus ocupam a borda leste 
do PNSC, em áreas que, provavelmente, eram ocupadas por cerrados e campo-
cerrados. Além das árvores de Pinus, as quais são manejadas para a produção 
de carvão, observa-se no sub-bosque algumas plantas nativas. A diversidade de 
espécies e a densidade de plantas espontâneas neste ambiente são baixas, 
definindo sua pequena capacidade suporte. 

Entre as espécies colonizadoras do sub-bosque estão presentes uma Oxalis sp., 
uma Ocotea sp., a caroba Jacaranda caroba, a Miconia sellowiana, a pororoca 
Myrsine ferruginea, a palmeira rasteira Allagoptera sp. e a melancia-de-raposa 
Melancium campestris, entre outras. 

Observando-se as espécies relacionadas acima, nota-se uma mistura de 
espécies de ambiente savânico, a exemplo da caroba Jacaranda caroba e da 
melancia-de-raposa Melancium campestris, e outras com ocorrência comum aos 
estádios serais iniciais de ambientes florestais, tais como a pororoca Myrsine 
ferruginea e a Miconia sellowiana. A presença dessas espécies se deve ao fato 
de, originalmente, a área ter sido ocupada por cerrados, tendo o solo a 
característica básica da sustentação deste ambiente. No entanto, o aumento da 
matéria orgânica no solo pela decomposição das acículas do pinus e a redução 
da luminosidade, permitem o desenvolvimento de algumas espécies florestais. 

Considerações a respeito da ocorrência de mamíferos na área não protegida do 
sítio podem ser feitas, apesar da mastofauna não ter sido acessada durante os 
estudos da AER, nos pontos P60, P61 e P61A, devido a existência de estudos 
preliminares na área realizados pelo mesmo consultor. Apesar da 
homogeneidade aparente devido à vasta área plantada de Pinus sp., os aceiros 
entre os “capões” plantados apresentam uma composição vegetal típica de 
cerrado, acompanhando as formações da região oeste do parque. Isto incorre na 
existência de uma fauna significativa que utiliza as áreas de Pinus sp. para 
reclusão, ou mesmo dispersão. Associadas a esta podem ser observadas 
propriedades rurais cuja principal atividade é a pecuária. No entanto, áreas de 
campo limpo com gramíneas nativas ainda estão presentes e a diversidade 
mastofaunística registrada nestas áreas é quase equivalente à registrada em 
áreas protegidas de mesmas características no interior do parque. Isto talvez 
devido às diferenças no manejo do gado, ou mesmo devido à alta biodiversidade 
deste setor, fazendo com que indivíduos busquem por “áreas-satélite”  para o 
estabelecimento (como é o caso do tatu-canastra Priodontes maximus, 
mencionado a pouco). 

Este sítio é considerado a melhor região para o estabelecimento de uma sub-
população de tatu-canastra Priodontes maximus. Tanto nas áreas protegidas do 
parque, como  nas alteradas (áreas de monocultura de Pinus sp.), esta espécie 
tem se mostrado estável, e provavelmente sustentando a ocorrência da espécie 
na região da chapadão da Canastra. É importante mencionar que tocas recentes 



Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra 
Anexos 

 

 

768

foram registradas mesmo na borda da plantação de Pinus sp., quase na divisa 
com o parque, área considerada ecologicamente pobre. Isto é um indicativo da 
estabilidade e necessidade de expansão da sub-população desta área, 
adaptando-se para colonizar ambientes originariamente desfavoráveis 

Os animais especiais registrados nas áreas protegidas do sítio foram: tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatu-do-rabo-mole Cabassous unicinctus, 
tatu-canastra Priodontes maximus, lobo-guará Chrysocyon brachyurus, raposa-
do-campo Pseudalopex vetulus, gato-palheiro Oncifelis colocolo, onça-parda 
Puma concolor, veado-campeiro Ozotoceros bezoarticus, veado-mateiro 
Mazama americana. 

Ainda, os táxons de ocorrência nas áreas de entorno do parque são: tamanduá-
bandeira Myrmecophaga tridactyla, tatu-canastra Priodontes maximus, lobo-
guará Chrysocyon brachyurus, onça-parda Puma concolor. 
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Anexo 22 - Relação das Espécies de Mamíferos, Habitats Associados e Status com Base em Dados Primários Obtidos Durante os Trabalhos de 
Campo da AER (Paula, 2002) e em Levantamentos Mastofaunísticos Realizados por Paula durante 1998-2001, e com Base em Dados Secundários 
(Glass & Encarnação, 1980; Dietz, 1983; Schneider et alii, 2000). 

 
Origem dos 
Dados 

Táxons Nome Vulgar Vegetação Ambientes e fases 
sucessionais 

Status 
 

 ORDEM DIDELPHIMORPHA     
  Família Didelphidae     
Cv, i    Didelphis albiventris (Lund, 1840) gambá fl, ce, cs fp, fs, fm, fi, cul, ur Co nc 
B    Gracilinanus agilis (Burmeister, 1854) guaiquica fl fp, fs, fm ? Rb2 In 
B    Gracilinanus microtarsus (Wagner, 1842)  fl fp, fs, fm ? Rb2 In 
B     Lutreolina crassicaudata (Desmarest, 1804) cuíca fl fp, fs, fm ? nc In 
Cca    Marmosops cf. incanus (Lund, 1840) cuíca fl fp, fs, fm ? Rb2 In 

B    Metachirus nudicaudatus (Desmarest, 1817) cuíca-de-quatro-olhos fl fp, fs ? nc In 
B    Monodelphis domestica (Wagner, 1842) catita fl, ce, cs fp, fs, fm, fi ? nc In 
 ORDEM XENARTHRA     
  Família Dasypodidae     
Ci, e    Cabassous tatouay (Desmarest, 1804) tatu-de-rabo-mole-grande  fl, ce, cs fp, fs, fm, fi Pc Vu1 Rb2 AE 
Cv, i, e    Cabassous unicinctus (Linnaeus, 1758) tatu-de-rabo-mole  fl, ce, cl, cs fp, fs, fm, fi Pc Vu1 AE 

Cv, i, e, ca    Dasypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, fi, pa, cul Co nc 
Ci, e, ca    Dasypus septemcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-galinha fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, fi, pa, cul Me nc 
Cv, i, e, ca    Euphractus sexcinctus (Linnaeus, 1758) tatu-peba fl, ce, cl, cs fp, fs, fm, fi, pa, cul Co nc 
Ci, e    Priodontes maximus (Kerr, 1792) tatu-canastra   fl, ce, cs fp, fs, fm, fi Ra Pc Cr Am1, 2 AE 
  Família Myrmecophagidae     
Cv, i, e, ca    Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-bandeira  fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, fi, pa, cul Co Am1 Vu2 AE 
Ci, e    Tamandua tetradactyla (Linnaeus, 1758) tamanduá-mirim  fl, ce fp, fs, fm, fi Ra nc AE 
 ORDEM CHIROPTERA     
  Família Phyllostomidae     
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Origem dos 
Dados 

Táxons Nome Vulgar Vegetação Ambientes e fases 
sucessionais 

Status 
 

Cc    Anoura caudifer (E. Geoffroy, 1818) morcego fl ? ? nc 
B    Anoura geoffroyi (Gray, 1838) morcego fl ? ? nc 
B    Artibeus lituratus (Olfers, 1818) morcego fl ? ? nc 
B    Carolia perpicillata (Linnaeus, 1758) morcego fl ? ? nc 
B    Desmodus rotundus (E. Geoffroy, 1810) morcego-vampiro fl ? ? nc 
B    Glossophaga soricina (Pallas, 1766) morcego fl ? ? nc 
B    Micronycteris minuta (Gervais, 1856) morcego fl ? ? nc 
B    Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) morcego fl ? ? nc 
B    Platyrrhinus lineatus (E. Geoffroy, 1810) morcego fl ? ? nc 
Cc    Sturnira lilium (E. Geoffroy, 1810) morcego fl ? ? nc 
  Família Vespertilionidae morcego    
B(?)    Lasiurus ega (Gervais, 1856) morcego fl ? ? nc 
B(?)    Myotis nigricans (Schinz, 1821) morcego fl ? ? nc 
Cc    Histiotus montanus (Gervais, 1855) morcego-orelhudo fl ? ? nc 
  Família Molossidae     
Cc    Tadarida laticaudata (Rafinesque, 1814) morcego-de-cauda crp ? ? nc 
 ORDEM PRIMATES     
  Família Callitrichidae      
Cv, a, i, e    Callithrix jacchus (Linnaeus, 1766)  sagui-de-tufo-branco fl fp, fs, fm, ur Ra nc ex 
Cv, a, i, e    Callithrix penicillata (E. Geoffroy, 1810) sagui-de-tufo-preto fl fp, fs, fm, ur Pc nc 
  Família Cebidae     
Cv, a, e    Alouatta caraya (E. Geoffroy, 1812) bugio fl fp, fs Ra nc In AE 
Ce    Alouatta guariba clamitans (E. Geoffroy, 1812) bugio fl fp, fs Ra Am1 Vu2 In AE 
Cv, a, i, e    Cebus apella (Wied, 1820) macaco-prego fl fp, fs, fm, ur Co nc 
Cv, a, i, e    Callicebus personatus (E. Geoffroy, 1812) macaco-sauá  fl fp, fs Me Am1 Vu2 In AE 
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Origem dos 
Dados 

Táxons Nome Vulgar Vegetação Ambientes e fases 
sucessionais 

Status 
 

 ORDEM CARNIVORA     
  Família Canidae     
Cv, i, e, ca    Cerdocyon thous (Linnaeus, 1766) cachorro-do-mato fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, pa, cul, ur Co nc 
Cv, a, i, e    Chrysocyon brachyurus (Illiger, 1815)  lobo-guará    fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, pa, cul, ur Co Am1 Br2 AE 
Cv, i, e, ca    Pseudalopex vetulus (Lund, 1842) raposa-do-campo fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, pa, cul, ur Pc Vu1 Di2 AE 
  Família Felidae     
Cv, i, e    Herpailurus yagouaroundi (Lacépède, 1809) gato-mourisco fl, ce, cl, cs fp, fs, fm, pa, cul, ur Pc nc 
Cv, i, e, ca    Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) jaguatirica  fl, ce, cs fp, fs, fm, pa, cul Pc Am1 In AE 
Cv, i, e, ca    Leopardus tigrinus (Scrheber, 1775) gato-do-mato-pequeno fl, ce, cl, cs fp, fs, fm, pa, cul, ur Pc Am1 Rb2 In AE 
Ci, e    Leopardus wiedii (Schinz, 1821) gato-maracajá fl, ce fp, fs, fm Pc Am1 In AE 
Cv, i, e    Oncifellis colocolo (Molina, 1810) gato-palheiro ce ? Ra nc AE 
Cv, i, e    Puma concolor (Linnaeus, 1771) onça-parda  fp, fs, fm, pa, cul, ur Me Am1 AE 
  Família Mustelidae     
Cv, i, e    Lontra longicaudis (Olfers, 1818) lontra  fl fp, fs, fm, lo Pc Am1 Rb2 In AE 
Cv, i, e, ca    Conepatus semistriatus (Boddaert, 1784) jaratataca fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, pa, cul, ur Co nc 
Ci, e    Eira barbara (Linnaeus, 1758) irara fl, ce fp, fs, fm Me nc 
Cv, i, e    Galictis c.f. cuja (Molina, 1782) furão-pequeno fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm Co nc 
 Família Procyonidae     
Cv, i, e, ca    Nasua nasua (Linnaeus, 1766) quati fl, ce fp, fs, fm Me nc 
Ci, e    Procyon cancrivorus (F. Cuvier, 1798) mão-pelada fl, ce fp, fs, fm Me nc 
      
 ORDEM ARTIODACTYLA     
  Família Tayassuidae     
Ci, e    Tayassu tajacu (Linnaeus, 1758) caitetu fl fp, fs, fm, cul Ra nc AE 
Ce    Tayassu pecari (Link, 1795) queixada fl fp, fs, fm, cul Ra nc In AE 
  Família Cervidae     
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Origem dos 
Dados 

Táxons Nome Vulgar Vegetação Ambientes e fases 
sucessionais 

Status 
 

Cv, i, e    Mazama americana (Rafinesque, 1817) veado-mateiro fl fp, fs, fm Ra Di In AE 
Ci, e    Mazama gouazoupira (G. Fisher, 1814) veado-catingueiro fl fp, fs, fm Ra Di In AE 
Cv, i, e, ca    Ozotoceros bezoarticus (Linnaeus, 1758) veado-campeiro fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, pa, cul Pc Am1 Rb2 AE 
 ORDEM RODENTIA     
  Família Muridae     
B    Akodon lindberghi (Hershkovitz, 1990) rato-do-chão fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, fi, cul, ur ? Vu2 
B    Akodon montensis  rato-do-chão fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, fi, cul, ur ? nc 
B    Bolomys lasiurus (Lund, 1841) rato-do-mato fl, cl fp, fs, fm, fi, cul ? nc 
B    Calomys callosus (Rengger, 1930) rato-do-mato ce, cl, cs ? ? nc 
B    Calomys laucha (G. Fischer, 1814) rato-do-mato ce, cl, cs ? ? nc 
B    Calomys tener (Winge, 1887) rato-do-mato ce, cl, cs ? ? nc 
B    Holochilus sp. rato-do-mato ce, cl, cs ? ? nc 
Cc    Nectomys squamipes (Brants, 1827) rato-d’água fl fp, fs, fm, lo ? nc 
B    Oligoryzomys microtis (Allen, 1916) rato-do-mato fl, ce, cs fp, fs, fm, cul, ur ? nc 
B    Oligoryzomys nigripes (Olfers, 1818) rato-do-mato fl, ce, cs fp, fs, fm, cul, ur ? nc 
B    Oryzomys subflavus (Wagner, 1842) rato-da-cana fl, ce, cs, cl, crp fp, fs, fm, fi, cul ? nc 
B    Oxymycterus roberti (Thomas, 1901) rato-do-brejo fl, ce, cs, cl fp, fs, fm, fi ? nc 
B    Rhipidomys mastacalis (Lund, 1840) rato-da-árvore fl, ce, cs fp, fs, fm, fi ? nc 
B    Thalponys lasiotis (Thomas, 1916) rato-do-cerrado ce, cl, cs ? ? nc 
  Família Erethizontidae    ? nc 
Ci, e    Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758) ouriço-cacheiro fl fp, fs, fm Ra nc 
Ci, e    Sphiggurus insidiosus (Lichtenstein, 1818)  ouriço-cacheiro fl fp, fs, fm Ra nc 
  Família Cavidae     
B, Ci    Cavia aperea (Erxleben, 1777) preá ce, cl, cs, crp ? Pc nc 
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Origem dos 
Dados 

Táxons Nome Vulgar Vegetação Ambientes e fases 
sucessionais 

Status 
 

  Família Hidrochaeridae     
Cv, i, e, ca    Hydrochaeris hydrochaeris (Linnaeus, 1766) capivara fl, cl fp, fs, fm, cul, ur, lo Co nc 
  Família Dasyproctidae     
Ci, e    Dasyprocta leporina (Linnaeus, 1758) cotia fl fp, fs, fm Ra nc 
  Família Agoutidae     
Cv, i, e, ca    Agouti paca (Linnaeus, 1766) paca fl fp, fs, fm Me nc 
  Família Echimyidae     
B    Clyomis laticeps (Thomas, 1909) rato-do-campo ce, cl, cs cul, ur ? nc 
B    Thrichomys apereoides (Lund, 1839) punaré cl, crp ? ? nc 
 ORDEM LAGOMORPHA     
  Família Leporidae     
Cv, i, e    Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) tapiti fl, ce, cl, cs, crp fp, fs, fm, cul, ur ? nc 
 
Legenda para a origem dos dados: B - dados secundários (bibliografia); C - dados primários, constatação em campo; v - contato visual; a - contato auditivo; c – captura; ca - carcaça; i – indícios ou 
vestígios indiretos; E – entrevista. 
Legenda para vegetação: fl – ambiente florestal; ce – campo cerrado; cl - campo limpo; cs - campo sujo; crp – campo rupestre. 
Legenda para os ambientes e fases sucessionais: fp - floresta primária; fs - floresta secundária; fm - estádio intermediário de floresta; fi - estádio inicial de floresta; pa - pastagem, campo antrópico; cul 
- cultura, área agrícola; ur - ambiente urbano ou urbanizado; lo - ambiente lótico. 
Legenda para status: Local: Co – comum; Pc – pouco comum, medio; Ra – raro; Oficial (IBAMA, IUCN): CrAm – Criticamente ameaçada; Am - ameaçada de extinção; Vu - vulnerável; Rb – risco baixo 
quase vulnerável; Di - dados insuficientes; Exo - exótica; In - indicadora de qualidade ambiental; AE – Animal especial; nc - não consta em listas oficiais; ? – status a confirmar (táxon para o qual é 
indicada uma revisão em sua ocorrência ou status). Para a definição do status o autor baseou-se em observações pessoais e nas seguintes referências: 
1 Bernardes et alii (1990), Machado et alii (1998) e 2 Hilton-Taylor (2000). 
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Anexo 23 - Mamíferos com Ocorrência Constatada Durante a AER no Parque Nacional da Serra da Canastra e Entorno.  
 
Táxons Nome Vulgar Pontos de Observação (Anexo 1) 
ORDEM XENARTHRA   
 Família Dasypodidae   
+ Cabassous tatouay  tatu-de-rabo-mole-grande  2, 12, 18, 19, 28, 25, 33A, 34, 37, 66, 45 
+ Cabassous unicinctus tatu-de-rabo-mole  12, 16, 24, 28, 30, 30A, 34, 66, 43, 54, 58 
   Dasypus novemcinctus tatu-galinha 2, 4, 7, 12, 14, 17, 18, 20, 22A, 28, 25, 33A, 35(cf.), 67, 43, 45, 57, 47, 50, 53, 58 
   Dasypus septemcinctus tatu-galinha 2, 11, 17, 18A, 25, 27, 32, 35(cf.), 66, 39, 43, 45, 54, 58 
   Euphractus sexcinctus tatu-peba 2, 4, 12, 16, 17, 18A, 22A, 28, 30A, 35, 38, 42, 43, 47, 50, 52, 54, 58 
+ Priodontes maximus tatu-canastra  entre 5 e 6, 8, prox. 10, 30A, 66, 45, 58 
 Família Myrmecophagidae   
+ Myrmecophaga tridactyla tamanduá-bandeira  Todos os pontos com exceção de:19, 23, 29, 30, 31, 35, 54 
+ Tamandua tetradactyla tamanduá-mirim  prox. 45, 28(cf.), 54 
ORDEM CHIROPTERA   
 Família Phyllostomidae   
   Anoura caudifer morcego 20A 
   Sturnira lilium morcego 20A 
 Família Vespertilionidae   
   Histiotus montanus morcego orelhudo 5A 
 Família Molossidae   
   Tadarida laticaudata morcego de cauda 67 
ORDEM PRIMATES   
 Família Callitrichidae   
   Callithrix jacchus jacchus  sagui-de-tufo-branco 4(cf.), 12, 18(cf.), 22(cf.), 28(cf.), 50 
   Callithrix penicillata sagui-de-tufo-preto 4(cf.), 11, 12, 18(cf.), 22, 28(cf.), 47, 50, 52 
Família Cebidae   
+ Alouatta caraya bugio 12 

Família Cebidae cont.   
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Táxons Nome Vulgar Pontos de Observação (Anexo 1) 
+ Alouatta guariba clamitans bugio 28(cf.) 
   Cebus apella macaco-prego 2, 12, 15, 28, 50 
+ Callicebus personatus macaco-sauá  2, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 28, 47, 53, 54 
ORDEM CARNIVORA   
 Família Canidae   
   Cerdocyon thous cachorro-do-mato 1, 4, 5, 6, 7(cf.), 12, 20, 21, 28, 29, 25, 32, 34, 35, 66, 43, 57, 49, 50, 52, 54, 59 
+ Chrysocyon brachyurus lobo-guará  Todos os pontos com exceção de:14, 19, 23, 27, 30, 35, 41, 53 
+ Pseudalopex vetulus raposa-do-campo 4, 5, 6, 7(cf.), 10, 20, 30A, 38, 42, 43, 58, 59 
 Família Felidae   
   Herpailurus yagouaroundi gato-mourisco 4, 5, 10(cf.), 18, 18A, 23(cf.), 28, 31 
+ Leopardus pardalis jaguatirica  2, 12, 15, 17, 35, 67(cf.), 53 
+ Leopardus tigrinus gato-do-mato-pequeno 6, 10(cf.), 18A(cf.), 28, 32, 33A, 34, 37, 67(cf.), 52, 53 
+ Leopardus wiedii gato-maracajá 2, 11, 15, 17, 18A(cf.), 28, 54 
+ Oncifellis colocolo gato-palheiro 10(cf.), 58 
+ Puma concolor onça-parda 2, 8, 12, 17, 18, 18A, 22A, 24, 28, 27, 31; 34, 35, 66, 38, 39, 41, 42, 54, 58, 59 
 Família Mustelidae   
+ Lontra longicaudis lontra  4, 9, 11, 18, 18A, 19, 20, 22A, 29, 25, 34; 35 
   Conepatus semistriatus jaratataca 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 18A, 21, 24, 28, 25, 30, 33A, 35, 42, 43, 45, 57, 47, 49, 52, 58, 59 
   Eira barbara irara 2, 4, 5, 11, 12, 15, 17, 23(cf.), 28, 30, 34; 35, 42, 47, 54 
   Galictis c.f. cuja furão-pequeno 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18A, 21, 22A, 23, 28, 25, 30A, 34, 35, 38, 42, 43, 57, 58, 59 
 Família Procyonidae   
   Nasua nasua quati 4, 5, 28, 47, 53 
   Procyon cancrivorus mão-pelada 4, 17, 19, 28, 29, 30A, 35, 53, 54 
ORDEM ARTIODACTYLA   
 Família Tayassuidae   
+ Tayassu tajacu caitetu 28 
+ Tayassu pecari queixada 28(cf.) 

 Família Cervidae   
+ Mazama americana veado-mateiro 17, 18A, 52, 54 
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Táxons Nome Vulgar Pontos de Observação (Anexo 1) 
+ Mazama c.f. gouazoupira veado-catingueiro 4, 11, 28, 35, 43 
+ Ozotoceros bezoarticus veado-campeiro 10, 30A, 66, 57, 58 
ORDEM RODENTIA   
 Família Muridae   
   Nectomys squamipes rato-d’água 2, 59 
 Família Erethizontidae   
   Coendou prehensilis ouriço-cacheiro 4(cf.), 18A(cf.), 28(cf.), 50(cf.), 59(cf.) 
   Sphiggurus insidiosus ouriço-cacheiro 4(cf.), 18A(cf.), 20, 28(cf.), 50(cf.), 59(cf.) 
 Família Hidrochaeridae   
   Hydrochaeris hydrochaeris capivara 9, 11, 12, 19, 20, 22A, 28, 25, 34, 50, 52 
 Família Dasyproctidae   
   Dasyprocta leporina cotia 28, 29, 30A, 54 
 Família Agoutidae   
   Agouti paca paca 4, 11, 12, 18, 19, 28, 29, 25, 34, 50, 52, 53, 54 
ORDEM LAGOMORPHA   
 Família Leporidae   
   Sylvilagus brasiliensis tapiti 17, 28, 49 

+ Animais especiais: Táxons relevantes para a conservação devido à fragilidade a distúrbios e status regional, nacional e mundial de acordo com Machado et alii (1998), Bernardes et alii (1990), e Hilton-
Taylor (2000). 
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Anexo 24 – Categorização dos Pontos de Observação Através da Análise 
Intertemática baseada nos dados obtidos pela AER para a revisão do Plano de 
Manejo do PNSC 

 
sitio ponto Qual. 

Água 
Ictio Média 

Hidro 
Veg 
Cam 

Veg 
Flo 

Média 
Veg 

Herpeto Ornito Masto Média 
Fauna 

Média 
final 

sítio 1 – Entorno Nordeste 
01 01  2 2 5  5 3 4 4 4 4 
01 02     2 2 3 2 2 2 2 
01 03 1 2 1  3 3 4 3  3 2 
01 04 1  1 1  1 1 2 2 2 1 
    1   3    3 2-3 

 
sítio 2 - Setor Leste do Chapadão da Canastra 

02 05 1 2 1 2 3 2 1 1 3 2 2 
02 06  2 2 2  2 2 2 2 2 2 
02 07 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 
02 08 2 1 1  2 2 1 1 2 1 1 
02 08A    2  2     2 
02 09  1 1 1 2 2 2 2 3 2 2 
02 10    1  1  1 2 2 1 
02 71        1  1 1 
02 72        1  1 1 
    1   2    2 1-2 

 
sítio 3 - Vão dos Cândidos 

03 11 1 2 1 2 4 3 2 3 2 2 2 
03 12 1 1 1  2 2 2 2 2 2 2 
03 13 1 2 1  2 2 4 4  4 3 
03 14 1  1 3  3 3 2 4 3 2 
03 15 1 2 1  2 2  3 3 3 2 
03 15A    3  3     3 

    1   2    3 2 
 
sítio 4 - Nordeste da Chapada da Babilônia 

04 16    3  3 3 5 4 4 4 
04 17     1 1 3 2 2 2 2 

    -   2    3 3 
 
sítio 5 – Vão da Babilônia 

05 18 1 2 1  5 5 4 3 4 4 3 
05 18A     3 3   3 3 3 
05 19  2 2  5 5  3 4 3 3 
05 19A 1  1        1 
05 20 1 2 1  2 2 3 3 3 3 2 
05 21    3  3  2 3 3 3 
05 22 1 2 1  2 2 3 3  3 2 
05 22A       2  3 3 3 
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sitio ponto Qual. 
Água 

Ictio Média 
Hidro 

Veg 
Cam 

Veg 
Flo 

Média 
Veg 

Herpeto Ornito Masto Média 
Fauna 

Média 
final 

    1   3    3 2-3 
 

sítio 6 – Alto da Chapada da Babilônia (SW) 
06 23    3  3 4 4 5 4 3 
06 23A       2 3  4 4 
06 24  2 2  4 4 2 4 3 3 3 
06 28    2 2 2  2 2 2 2 
06 68    2  2 2  4 3 3 
    2   3    3 3 

 

sítio 7 – Entorno / Encosta SW da Chapada da Babliônia 
07 25 1 1 1  3 3 3 3 3 3 3 
07 25A    3  3 4   4 3 
07 26 1  1  5 5 3   3 3 
07 27    2  2  4 5 4 3 
07 27A 1  1  5 5     3 
07 27B 1  1  5 5     3 
    1   4    3 3 

 

sítio 8 – Gurita 
08 29 2 4 3  4 4 2 4 4 3 3 
08 29A 1 4 2  2 2 2   2 2 
08 30  2 2 4 2 3 2 3 3 3 3 
08 30A    4  4 2  2 2 3 
08 30B       2 2  2 2 
08 31    2  2 2 3 3 3 2 
08 32    3 2 2  2 3 2 2 
08 33    2  2 2 1  1 2 
08 33A       2  3 2 2 
08 34 1 2 1  2 2 3 2 2 2 2 
08 34A    2  2 3  2 2 2 
08 35  2 2  2 2 3 2 3 3 3 
08 36 1 2 1  3 3 3 2  3 3 
08 37 1 2 1  3 3  2 4 3 3 
08 66    2  2   1 1 1 
08 67    1  1  1 3 2 1 
    2   2    2 2 

 

sítio 9 – Serra das Sete Voltas e Vale do Córrego dos Coelhos 
09 38  2 2 1 2 1 2 1 4 3 2 
09 39    1  1 2 1 2 2 1 
09 40    1 1 1 1 1  1 1 
09 41    1  1 1  4 2 2 
09 64 1  1  1 1     1 
09 65 1  1  2 2 1   1 1 
09 69       2 1  1 1 
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sitio ponto Qual. 
Água 

Ictio Média 
Hidro 

Veg 
Cam 

Veg 
Flo 

Média 
Veg 

Herpeto Ornito Masto Média 
Fauna 

Média 
final 

09 70       1 1  1 1 
    1   1    1 1 

 

sítio 10 – Centro-Norte do Chapadão da Canastra e Entorno 
10 42 1 3 2  2 2  1 3 2 2 
10 43 1 2 1  4 4  4 3 4 3 
10 43A 1 2 1  4 4     2 
10 44 1  1  3 3 4 4 5 4 3 
10 45    1  1 4 1 1 2 2 
10 46 1  1    3   3 2 
10 57    1  1 1 1 2 1 1 
    1   2    3 2 

 

sítio 11 - Entorno Leste 
11 47 1 2 1  5 3 2 3 3 4 3 
11 48 1 2 1  3 3 4  4 4 3 
11 48A 3 2 2    4  5 4 3 
11 49    2  2  2 4 3 3 
11 50 1 2 1  3 3 4 2 5 4 3 
11 51 2 2 2  5 5     4 
11 52 1 3 2  2 2  3 3 3 3 
11 52A    1  1  2  2 1 
11 53     2 2 3 3 4 3 3 
11 54     1 1 2 1 2 2 1 
11 54A        3  3 3 
11 55     3 3 4   4 3 
11 56 1  1    4   4 3 
11 63 1 3 2  2 2     2 
    1   2    4 3 

 

sítio 12 - Setor Oeste do Chapadão da Canastra 
12 58       2 1 1 1 1 
12 59 4  4  1 1 1  1 1 2 
12 60  2 2 4  4  4  4 3 
12 61    2  2 3 4  3 3 
12 61A     5 5 4   4 4 
    3   3    3 3 
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Anexo 25 - Formulário de Material Apreendido nas Portarias 
 
 
NOME DO TURISTA: 
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 
FONE:                                                            DATA: 
CIDADE DE ORIGEM: 
MATERIAL RECOLHIDO: 
RESPONSÁVEL PELO PLANTÃO: 
PORTARIA: 
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Anexo 26 - Relatório de Fiscalização 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

Gerência Executiva em Minas Gerais 
  
 
 
 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 
 

01 – UNIDADE RESPONSÁVEL: 
Parque Nacional da Serra da Canastra- MG 
02: Período: 
 
03- LOCAL DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA:  
 
04 – OBJETIVO DA AÇÃO FISCALIZATÓRIA:  
 
05. ATIVIDADES EXECUTADAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06. DOCUMENTOS EMITIDOS 
AUTO DE INFRAÇÃO  TERMO 

APREENSÃO/ 
DEPÓSITO 

TERMO 
EMBARGO/ 
INTERDIÇÃO 

OUTROS 

NUMERO 
 
 

VALOR (R$)
 
 

NUMERO 
 
 

NUMERO 
 
 

 
 
 
 

07. CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR E DOS MEMBROS DA EQUIPE DE 
FISCALIZAÇÃO 
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Anexo 27 – Comunicação de Crime 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS 
RENOVÁVEIS 
DIRETORIA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DIRCOF – IBAMA – MG 
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO – DEFIS 
 
 
                                                        COMUNICAÇÃO DE CRIME. 
 
 
SUPERINTENDÊNCIA: Estadual de Minas Gerais 
 
NUMERO/ANO                                            LOCAL                                         DATA 
06/2001                                                   Parna/Canastra – MG                     12/12/2001 

 
DO: Agente de Fiscalização Ambiental. 
AO: Representante Legal do Ministério Público da Comarca de São Roque de Minas – 
MG. 
 
ASSUNTO: Comunicação de crime praticado contra o Meio Ambiente. 
 
AUTUADO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            ................................................................................................. 
                             Carimbo/assinatura do Agente de Fiscalização Ambiental  
 
 
 
Anexos: 
Auto de Infração nº 057144– Série”D” 
Relatório de Fiscalização 
Comunicação de Crime 
Fotos.  
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Anexo 28 - Ficha dos Confrontantes 

 
FICHA DOS CONFROTANTES – Parque Nacional da Serra da Canastra  - IBAMA 
NOME DO PROPRIETÁRIO: APELIDO: 
DOC. IDENT. ORG. EXP. CPF: 
NOME DA PROPRIEDADE: NO. INCRA: 
ÁREA:               ha MUNICÍPIO: ESTADO: RL: 
ENDEREÇO NA CIDADE: TELEFONE: 
NOME DO RESPONSÁVEL: TELEFONE: 

UTILIZA A ESTRADA DO PARQUE 
PARA IR À PROPRIEDADE?  

SIM  NÃO OBSERVAÇÕES: MARCA DOS ANIMAIS: 
 
 
 
 

 
VEÍCULO: 

 
PLACA: 

 
CIDADE: 

VISITA À PROPRIEDADE LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE – ESTRADA DE ACESSO 
DATA CONTATO  OBSERVAÇÕES 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 
 
 
 
DESENHO DO PARQUE 
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Anexo 29 - TERMO DE ADVERTÊNCIA 
 
 

 
 

INSTITUTO 
BRASILEIRO 
DO MEIO 
AMBIENTE E 
DOS 
RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS 
Superintendência Estadual em Minas Gerais 

 
 
 
TERMO DE ADVERTÊNCIA Nº__________ 
 
 
 

Mediante o presente Termo, em cumprimento ao que dispõem a Lei nº............., 
fica o Sr...................................... portador de documento de identidade 
nº.........................................................residente e domiciliado a 
.................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
ADVERTIDO que deverá atender á Legislação Ambiental de conformidade 
com o que determina........................................................................ 
 
 
Ficando ciente de que a não observância desta advertência acarretará na 
aplicação das penalidades previstas na legislação. Este termo vai 
assinado pelo advertido, por duas testemunhas e pelo Agente/Técnico 
em serviço de fiscalização Ambiental. 
 
 
 
 
Local:  
 
 
Carimbo/Assinatura do Agente/Técnico 
 
 
 
Assinatura do (a) advertido  (a) 
 
 
 
Testemunhas:.....................................................RG nº..................... 
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Anexo 30 – Pesquisas Desenvolvidas ou em Desenvolvimento no Parque Nacional da Serra da Canastra, no Período de 1978 a 2002. 

Ano Título Pesquisador Produtos Disponível no 
PNSC 

Coleta 

1978 Estudos bio-ecológicos do lobo guará James Montgomery Dietz Relatório 1 e artigo 
científico. 

Sim  

1978 Levantamento dos mamíferos do PNSC - MG Bryan P. Glass e Christiane 
Duarte da Encarnação 

Relatórios Não 

1979 Ecologia e copmportamento do Tamanduá-bandeira com ênfase nos 
efeitos da densidade populacional 

James Shaw e José Corrêa 
Machado Neto 

Três relatórios parciais Não 

1980 Levantamento de anfíbios anuros do Parque Nacional da Serra da 
Canastra 

Adão José Cardoso Dnd Sim  

1984 Estudo dendrológico da mata da Casca d´Anta no PNSC - MG Ana Luiza Puntel Mota Tese de Mestrado Não 

1987 Padrões de forrageamento de tamanduá-bandeira Maria Auxiliadora Drumond Tese de Mestrado Sim 

1987 Levantamento ornitológico Hinrich Helmuth Sick Dnd Sim  

1990 Dinâmica da população de tamanduá-bandeira no Parque Nacional da 
Serra da Canastra 

Bryan P. Glass e Christiane 
Duarte da Encarnação 

Relatórios Sim  

1991 Distribuição e ecologia das espécies do gênero Chusquea ocorrentes 
no Brasil 

Paulo Gunter Windisch Dnd Sim  

1991 Organização de comunidades e geometria de mariposas em três 
comunidades vegetais 

José Eugênio Cortes Figueira Dnd Sim  

1993 Caracterização das unidades ecológicas – Parque Nacional da Serra 
da Canastra 

Jimi Naoki Nakajima Relatórios 6 a 18. Sim  
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Ano Título Pesquisador Produtos Disponível no 
PNSC 

Coleta 

1994 Geometria adaptativa das comunidades de mariposas José Eugênio Cortes Figueira Dnd Sim  

1994 Flora da Serra do Espinhaço Ana Maria Guilietti Dnd Sim  

1994 Guia sobre o Parque Nacional da Serra da Canastra Daniel Luis Montagnini Dnd Sim  

1994 Fungos do Cerrado: diversidade e conservação da microbiota do 
Planalto Central 

José Carmine Dianese Dnd Sim  

1996 Caracterização cariotípicas de algumas espécies Characidae encontras Orlando Moreira Filho Dnd Sim  

1997 Heteropteros aquáticos de Minas Gerais Alan Lane de Melo Relatório parcial sem 
dados do PNSC 

Não 

1997 Avifauna dos capões de mata do Parque Nacional da Serra da 
Canastra 

Renata Dornelas de Andrade Sete relatórios e tese de 
mestrado 

Sim  

1998 Estrutura das comunidades de macroalgas de água correntes/Serra da 
Canastra 

Orlando Necchi Júnior Relatórios 1 e relatório 
final 

Sim  

1998 Florística da família Asclepiadaceae no Parque Nacional da Serra da 
Canastra 

Maria Ana Farinaccio Relatório 1 a 6. Relatório 
final não disponível 

Sim  

1998 Estudos citológicos e químicos das Melastomataceas do Brasil Ângela Borges Martins Dnd Sim  

1999 Ecologia trófica do logo-guará no sudeste do Brasil José Carlos Motta Júnior Quatro relatórios parciais 
e banner ilustrado 

Sim  

1999 Associações de insetos fitófagos e compstas: diversidade local e 
regional 

Thomaz Michael Lewinsohn Dnd Sim  
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Ano Título Pesquisador Produtos Disponível no 
PNSC 

Coleta 

1999 Revisão taxonômica: gênero Macropeplus (Perk) Monimiaceae 
Minimioideae  

Inês da Silva Santos Dnd Sim  

1999 Interação entre canídeios silvestres e domésticos da região de entorno 
do PNSC 

Rogério Cunha de Paula Um banner Não 

1999 Metapopulações de borboletas em um ambiente naturalmente 
fragmentado 

Onildo João Marini Filho Dnd Sim  

1999 Estudo sistemático e cladístico do opiliones (arachnida) Ricardo Pinto da Rocha Dnd Sim  

1999 Estudos genético-molecular bioquímicos em Poaia nativa do Sudeste 
do Brasil 

Luiz Orlando de Oliveira Dnd Sim  

2000 Revisão do gênero Siphocampylus Pohl para o Brasil Silvana Aparecida Pires de 
Godoy 

Dnd Sim  

2001 Uso de habitat e história do pato-mergulhão – Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Canastra 

Ivana Reis Lamas Relatório Final Sim  

2001 Avaliação Ecológica Rápida do Parque Nacional da Serra da Canastra 
– Vegetação Florestal 

Leonardo Viana da Costa e 
Silva 

Relatório Final Sim  

2001 Avaliação Ecológica Rápida do Parque Nacional da Serra da Canastra 
– Vegetação Campestre e Savânica 

Rosana Romero Relatório Final Sim  

2001 Avaliação Ecológica Rápida do Parque Nacional da Serra da Canastra 
– Avifauna 

Dante Renato Corrêa Buzzetti Relatório Final Sim  
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Ano Título Pesquisador Produtos Disponível no 
PNSC 

Coleta 

2001 Avaliação Ecológica Rápida para revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra – Macroinvertebrados 
Bentônicos 

Lúcio Cadaval Bede  Relatório Final Sim  

2001 Avaliação Ecológica Rápida para revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra – Estudos Ictiofaunísticos 

Fábio Vieira Relatório Final Sim  

2001 Avaliação Ecológica Rápida para revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra – Estudos da Mastofauna 

Rogério Cunha de Paula Relatório Final Sim  

2001 Estudos Hidrologia e Hidrogeologia para revisão do Plano de Manejo 
do Parque Nacional da Serra da Canastra 

Paulo Fernando Pereira 
Pessoa 

Relatório Final Sim  

2001 Diagnóstico geomorfológico e pedológico para revisão do Plano de 
Manejo do Parque Nacional da Serra da Canastra  

Luís Beethoven Pilo Relatório Final Não  

2001 Levantamento Histórico-Cultural para revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra Maria do Carmo Andrade 

Gomes 
Relatório Final Não 

2001 Geotecnia e Impactos Ambientais das Áreas de Mineração de Quartzito 
para revisão do Plano de Manejo do Parque Nacional da Serra da 
Canastra  

Cornélio Zampier Teixeira Relatório Final Não 

2001 Projeto de Prevenção e Combate a Incêndios para o Parque Nacional 
da Serra da Canastra para revisão do Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Serra da Canastra 

Nilton Cesar Fiedler e Marcelo 
Brilhante De Medeiros 

Relatório Final Não 

2001 Proposta de Uso Público para a Revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra 

Denise Bocorny Messias, 
Sáskia Freire Lima, Andréia 
Maria Roque, Luis Antônio 
Lopes Pereira e Muna Ahmad 
Yousef 

Relatório Final Não 
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Ano Título Pesquisador Produtos Disponível no 
PNSC 

Coleta 

2001 Avaliação Socioeconômica para a Revisão do Plano de Manejo do 
Parque Nacional da Serra da Canastra  

Ricardo Márcio Martins Alves, 
Silvana Gladys Faria Soares e 
Vanda Porto Tanajura 

Relatório Final Não 

2001 Inventário de Trichoptera (insecta) da região Sudeste do Brasil Carlos Roberto Ferreira 
Brandão 

Dnd Sim  

2002 Passiflora L. sub-gênero decaloba (DC) Rchb. (Passifloraceae) Michaele Alvim Milward de 
Azevedo 

Dnd Sim  

2002 Annonaceae do Distrito Federal e do Parque Nacional da Serra da 
Canastra 

Aline Fernandes Pontes  Dnd Sim  

2002 Avaliação das características de grandes vertebrados do Cerrado Gisele Pires de Mendonça 
Dantas 

Dnd Sim  

2002 Filogeografia de espécies da Cadeia do Espinhaço Fabíola Feres Dnd Sim  

Dnd Revisão da zona de recuperação do PNSC utilizando-se técnicas de 
geoprocessamento 

Cibele Lima Barreto Proposta de Pesquisa e 
Tese de Mestrado 

Não 

Dnd Espécies da flora utilizadas pelas comunidades do entorno do PNSC Bruno César Barreto Monografia Não 

Fonte: SIUC, 2002 e Banco de dados do PNSC, 2002 

Dnd – Dado não disponível 
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Anexo 31 – Locação Geográfica dos Pontos Visitados e Situação Atual das Frentes 
de Mineração 
 

Coordenadas Número de 
ordem X Y 

Status 

01 0370280 771544 Pilha de estéril 
02 0370786 7717964 2 frentes ativas 
03 0370216 7718100 Frente ativa 
04 0370326 7717987 Frente ativa – várias áreas 
05 0370151 7717880 Frente ativa 
06 0369641 7718922 Paralisada (legalização) 
07 0369517 7719663 Frente ativa 
08 0369599 7719726 Frente ativa 
09 0369697 7719850 Frente ativa 
10 0370107 7719536 6 frentes ativas 
11 0367872 7722250 Frentes inativas 
12 0367670 7722215 Frente ativa 
13 0367151 7718508 Frente inativa 
14 0368788 7710422 Frente ativa 
15 0366500 7718055 Frente ativa 
16 0365607 7719370 Frente ativa 
17 0366208 7723429 DNPM 830120/1987 (*) 
18 0364838 7723077 DNPM 341/30 DS (*) 
19 0365272 7723417 Frente ativa 
20 0362015 7722393 Frente ativa 
21 0362539 7723896 Frente ativa 
22 0363354 7723375 Frente ativa 
23 0363357 7724410 Frente ativa 
24 0363613 7720925 Frente ativa 
25 0358346 7720673 Frente ativa 
26 0359060 7729920 Duas frentes ativas 
27 0352557 7729862 Frentes ativa e inativa 
28 0352490 7727037 Frente ativa 
29 0347510 7729152 Aguardando LO FEAM 
30 0348141 7728959 Frente ativa 
31 0347842 7729404 Frente ativa 
32 0346902 7729552 Frente ativa 

 
NOTA: (*) refere-se a informações anotadas das placas localizadas na entrada das pedreiras. 
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Anexo 32 - Fichas de Avaliação das Atividades Previstas no PAE. 
 

Atividades R N P Observações 
1 - Infra-Estrutura e Equipamentos 

• Recuperar, Ampliar, Construir e Equipar 
Edificações para Controle e Fiscalização 

Portaria I (AD São Roque) 
- Recuperação das instalações 

  
 
 

X 

  
 
 
Reformar a portaria, 
pois foi atingida por raio 
este ano 

- Aquisição de equipamentos   X Aquisição de 
equipamentos de 
comunicação. 

Portaria II (AD São João) 
- Construção de nova portaria. 

X   A Portaria II está 
precisando de 01 
reforma. 

- Aquisição de equipamentos.   X Avaliar o sistema de 
comunicação. 

- Instalação de energia elétrica. X    
Portaria III (AD Sacramento) 
- Recuperação das instalações 

  
X 

  

- Construção de um quarto e garagem X    
- Aquisição de equipamentos   X Avaliar o sistema de 

comunicação. 
- Instalação de energia elétrica X    
Portaria IV (AD Casca D'Anta) 
- Recuperação das instalações 

 X  A Portaria IV está 
precisando de 01 
reforma. 

- Aquisição de equipamentos   X Avaliar o sistema de 
comunicação. 

Gurita (Setor Sudoeste) 
- Construção de abrigo para guardas 

X   Está precisando de 01 
reforma. 

- Aquisição de equipamentos X    
• Adquirir Equipamentos de Fiscalização   X  
• Recuperar, Ampliar, Construir e Equipar 

Edificações: 
Sede (AD Jaguarê) 
- Recuperação dos prédios 

   
 
 

X 

 

- Ampliação do escritório  X   
- Ampliação do depósito de materiais de 
combate a incêndios 

 X   

- Construção de galpão para tratores X    
- Aquisição de equipamentos X    
• Recuperar, Construir e Equipar Instalações 

de Apoio em São Roque de Minas 
- Recuperação da casa do chefe da UC 

   
 
 

X 

 

- Construção de garagem coberta e depósito X    
- Construção de escritório de apoio X    
- Aquisição de equipamentos para garagem X    
- Aquisição de equipamentos para escritório X    
• Adquirir Equipamentos de Informática para 

Sede 
X   Está precisando trocar 

os equipamentos. 
• Recuperar, Construir e Equipar Infra-

Estrutura de Visitação 
CENTRO DE VISITANTES 1 
- Recuperação das instalações 

  
 
 

X 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Durante as atividades para elaboração deste plano de manejo, o espaço do centro de visitantes foi destinado 
para abrigar a sede administrativa do parque. 
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Atividades R N P Observações 
- Aquisição de equipamentos  X   
AD Casca D'Anta 
- Construção de sub-Centro de Visitantes 

 
X 

 
 

  

- Aquisição de Equipamentos para o sub-Centro 
de Visitantes 

 X   

-Recuperação das pontes de acesso e da trilha   X  
-Recuperação de Trilhas  X   
-Recuperação dos sanitários e lava-pratos X    
- Construção de sanitários e lava-pratos X    
- Construção de churrasqueiras X    
- Construção de reservatório de água X    
- Construção de quiosques X    
Alto da cachoeira Casca D'Anta 
- Recuperacão dos quiosques  

  
X 

  

- Construção de sanitários X    
- Revisão do Sistema de Estacionamento  X   
• Restaurar, Recuperar e Equipar Construções 

de Valor Histórico 
- Restauração da casa da Fazenda dos 
Cândidos 

 
 
 

X 

   

- Recuperação da casa da Zagaia  X   
- Recuperação da antiga sede de fazenda na AD 
Casca D'Anta 

X    

- Aquisição de equipamentos   X  
• Recuperar, Construir e Equipar Instalações 

de Apoio à Pesquisa 
AD FAZENDA RETIRO DAS PEDRAS 
- Recuperação das instalações 

 
 
 

X 

   
 
 

- Construção de laboratório  X   
- Aquisição de equipamentos   X  
• Aquisição de equipamentos para a casa 

nova da AD Casca D'Anta 
  X  

• Aquisição de equipamentos para o 
laboratório do Centro de Visitantes 

  X  

• Adquirir Equipamentos de Comunicação   X  
• Recuperar e Construir Instalações de Apoio 

para Combate a Incêndios 
- Recuperação da edificação Garagem de Pedra 

 
 

X 

   

- Recuperação da edificação da portaria II (AD 
São João) 

X    

- Reconstrução da torre de observação do 
Bentinho 

X    

- Recuperação da torre de observação da Serra 
Brava 

X    

- Recuperação da torre de observação dos 
Currais 

 X   

• Adquirir Equipamentos de Combate a 
Incêndios 

X    

• Adquirir Veículos X    
2 – Administração 
 
• Otimizar a Utilização do Quadro de Pessoal 

Existente 
- Correção dos desvios de função 

 
 
 
 

 
 
 
 

X 

  

- Designação de funcionários responsáveis pelo 
setores 

  X Os responsáveis ainda 
estão sendo avaliados. 

• Dimensionar o Efetivo de Pessoal 
Necessário 

  X  
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Atividades R N P Observações 
• Identificar Alternativas de Alocação de Mão-

de-Obra 
- Gestões junto às prefeituras municipais para 
cessão de pessoal 

  
 

X 

  
 
A melhor opção hoje, 
seria a terceirização 
das portarias. 

- Avaliação da possibilidade de oferecer estágios 
no Parque 

  X Solicitei um parecer 
jurídico – a forma 
correta. 

• Promover Maior Participação dos Servidores 
do Parque 

  X  

• Capacitar Pessoal 
- Promoção de cursos de aperfeiçoamento nas 
áreas de �fiscalização e combate a incêndios 

   
X 

 
Só alguns funcionários 
foram beneficiados 
(vagas reduzidas). 

- Promoção de cursos de capacitação técnica 
para o uso de equipamentos específicos e coleta  
de  dados  meteorológicos 

  
 

X 

  

- Promoção de cursos de capacitação técnica em 
educação ambiental e para atendimento aos 
visitantes 

  
X 

  

- Promoção de curso na área de gestão  X   
- Promoção de cursos de treinamento para 
novos funcionários 

  
X 

  

- Promoção de cursos de treinamento em 
primeiros  socorros 

 X  . 

• Promover Melhoria da Estrutura 
Organizacional 

- Definição e implementação de estrutura 
organizacional emergencial 

   
 

X 

 

- Proposição de estrutura organizacional mais 
adequada 

   
X 

Os plantões nas 
portarias e o fato de só 
funcionários do IBAMA 
poder dirigir veículos 
dificulta bastante. 

- Definição e implantação de mecanismos de 
aperfeiçoamento e agilização dos instrumentos 
internos de comunicação 

   
X 

 

• Melhorar o Planejamento e Gestão 
Financeira 

- Elaboração do planejamento orçamentário do 
Parque 

 
 

X 

   

- Realização de gestões para alocação de 
recursos conforme planejamento orçamentário 
do Parque 

  X Ás vezes, o 
planejamento 
orçamentário não é 
seguido. 

- Proposição de formas de agilização das 
atividades da comissão de licitação 

 X  A comissão de 
Licitação é da 
Representação. 

- Agilização no cumprimento das exigências da 
comissão de licitação 

  X  

• Estabelecer um Sistema de Manutenção das 
Instalações e Equipamentos 

- Elaboração de plano sistemático de 
manutenção 

   
 

X 

 

- Realização das atividades de manutenção   X As vezes depende da 
disponibilidade de 
material de consumo. 
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Atividades R N P Observações 

3 - Proteção 
• Melhorar Sistema de Fiscalização e Controle 

�- Definição de programa de fiscalização 
periódica e sistemática 

   
X 

 

- Intensificação da fiscalização nas áreas mais 
sensíveis  

X    

• Executar Ações de Rotina de Fiscalização 
- Realização de vistorias diárias 

   
X 

 

- Preenchimento do relatório diário de 
ocorrências 

  X Relatório de 
Fiscalização da UC e 
seu entorno. 

- Elaboração de relatórios periódicos de 
ocorrências 

X    

• Adquirir Material de Consumo para 
Fiscalização 

  X  

• Reformar e Manter Cercas   X  
• Recuperar e Manter Estradas Internas   X  
• Estabelecer um Sistema de Prevenção e 

Combate a Incêndios 
- Elaboração e implementação de um plano de 
prevenção de incêndios 

   
 

X 

 

- Implementação do plano de prevenção de 
incêndios 

  X  

• Executar e Manter Aceiros   X  
• Revisar Plano de Combate a Incêndios  X   
• Adquirir Material de Consumo para Combate 

a Incêndios 
X    

4 - Pesquisa 
• Estruturar Centro de Informações Técnicas 

  
X 

  

- Obtenção de cópias de trabalhos científicos 
já realizados sobre o Parque 

  X  

- Levantamento e catalogação das coleções de 
referência produzidas e obtidas no Parque 

  X 
 

 

- Formação de banco de dados  X   
• Incentivar o Desenvolvimento de Estudos e 

Pesquisas 
- Identificação de pesquisadores do quadro do 
IBAMA 

   
 

X 

 

- Identificação de pesquisadores em outras 
instituições 

  
X 

  

- Estabelecimento de convênios/acordos com 
universidades e instituições afins 

 X   

- Contatos com instituições financiadoras de 
pesquisas para obtenção de bolsas 

 X   

- Definição de estratégias e medidas de incentivo 
aos pesquisadores 

  X  

• Definir Pesquisas Prioritárias   X  
• Realizar Levantamento do Status Atual e 

Distribuição do Pato-Mergulhão 
  X Está sendo realizado 

por pesquisadora do 
Instituto Terra Brasilis, 
com recursos de taxa 
de compensação 
ambiental. 

• Realizar Levantamento e estudos para 
subsidiar monitomento 

  X  
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• Realizar estudos para subsidiar revisão do 

Plano de Manejo 
X   Os estudos estão 

sendo realizados para a 
elaboração deste plano 
de manejo. 

5 - Monitoramento 
• Elaborar e Implementar Programa de 

Monitoramento das Condições Climáticas 
- Instalação de estações metereológicas 

   
 
 

X 

 

- Desenvolvimento de programa de 
monitoramento e análise dos dados 
climatológicos 

  
X 

  

• Elaborar e Implementar Programa de 
Monitoramento do Processo de Sucessão de 
Flora e Fauna 

  
X 

 
 

 
 

• Elaborar e Implementar Programa de 
Monitoramento das Causas e Efeitos das 
Queimadas 

 
X 

   

• Elaborar e Implementar Programa de 
Monitoramento das Populações de  Flora e 
Fauna 

  X  

• Elaborar e Implementar Programa de 
Monitoramento da Vazão e Qualidade da 
Água 

  
X 

  

• Elaborar e Implementar Programa de 
Monitoramento da Visitação 

 X   

• Acompanhar e Avaliar a Execução do Plano 
de Ação Emergencial 

  X  

6 - Uso Público e Educação Ambiental 
• Elaborar Programas para Orientação e 

Informação aos Visitantes 

- Realização de estudo sobre as características e 
interesses dos visitantes 

  
 
 

X 

  

- Elaboração de folhetos informativos e de 
orientação 

  X  

- Organização de visitas guiadas a pontos de 
interesse 

 X   

• Estabelecer Novas Alternativas de Locais e 
Atividades para Visitação 

- Seleção e proposição de novas alternativas 

   
 

X 

 
 
A cachoeira dos 
Rolinhos foi liberada 
para visitação. 

- Seleção e implantação de trilhas interpretativas   X  
- Implantação de infra-estrutura na parte de cima 
da Casca D'Anta após a avaliação de 
uso/impacto 

 X   

• Elaborar e Implantar Projeto de Sinalização 
Interna 

 X   

• Desenvolver e Implantar Programas de 
Educação Ambiental�- Realização de 
estudos sobre as características das 
comunidades do entorno 

 X   

- Desenvolvimento de programas de educação 
ambiental destinados aos visitantes e 
comunidades do entorno 

  X  

- Execução de programas de educação 
ambiental 

 X   
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Atividades R N P Observações 
• Elaborar Material Didático, Informativo e de 

Divulgação 
 X   

• Promover a Capacitação de Profissionais 
que Possam Apoiar as Atividades de 
Educação Ambiental na Área de Entorno 

 X   

7 - Área de Entorno 
• Melhorar as Ações de Controle e 

Fiscalização das Atividades Degradadoras 

  
X 

  

• Fazer Gestões junto aos Órgãos 
Competentes para Normatização das 
Atividades Garimpeiras 

 
X 

 
 
 

 A atividade garimpeira 
foi extinta na região. 

• Desenvolver Atividades que Visem Melhorar 
Entrosamento dos Confrotantes com o 
Parque 

   
X 

 

• Realizar Gestões junto às Prefeituras para 
Celebração de Acordos de Cooperação 
Técnica 

  
X 

  

• Realizar Gestões junto aos Órgãos 
Competentes para Fazer Cumprir a 
Legislação Referente à Recuperação de 
Áreas Degradadas 

  
X 

  

• Promover Orientação Técnica para os 
Proprietários Rurais do Entorno 

  X  

• Implementar Convênios com as Prefeituras 
da Região para a Criação de Brigadas de 
Incêndio 

  
X 

  

• Realizar Gestões junto ao DER/MG e 
Prefeituras Municipais para Melhoria e 
Conservação das Vias de  Acesso ao 
�Parque 

   
 

X 

 

• Realizar Gestões junto ao DER/MG e 
Prefeitura Municipal para Melhoria e 
Conservação da Estrada que Liga São 
Roque de Minas ao Parque 

 
 

X 

   

• Realizar Gestões junto ao DER/MG e 
Prefeituras Municipais para Instalação e/ou 
Melhoria da Sinalização sobre o Parque nas 
Vias de  Acesso 

  
X 

  

• Realizar Gestões junto as  e Prefeituras 
Municipais de São Roque de Minas e 
Sacramento e DER/MG para abertura e 
Manutenção de Alternativas de Acesso  a  
Localidades da Região, Contornando o 
Parque 

   
 
 

X 

 

8 - Relações Institucionais 
• Promover a Integração com Instituições 
- Identificação das instituições que interagem 
com o Parque 

  X A identificação está 
sendo feita para a 
criação do Conselho. 

- Realização de reuniões com as instituições  X   
- Identificações e avaliação dos mecanismos de 
cooperação existentes 

  X  

- Proposição e monitoramento de novos acordos 
e convênios 

X    

• Promover Maior Envolvimento das Diferentes 
Áreas do IBAMA 

-Propor a Criação Formal da Divisão de 
Ecossistemas na SUPES/MG 

  
 

X 
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Atividades R N P Observações 
9 - Relações Públicas 
• Divulgar o Parque 
- Elaboração e distribuição de material 
informativo e de divulgação 

 
 
 

X 

   

- Desenvolvimento de contatos com meios de 
comunicação regional 

  X  

- Participação em eventos regionais  X   
- Realização de Campanhas de Esclarecimento 
junto às instituições locais 

   
X 

 

• Identificar os Proprietários Rurais 
Expropriados e Promover Ações que Visem 
Minimizar os Traumas da Desapropriação 

   
X 

 

10 - Regularização Fundiária 
• Solucionar Pendências do Processo 

Fundiário 

  
X 

  

Fonte: Rosilene Aparecida Ferreira, Chefe do PNSC e equipe técnica da Unidade, 2001. 
R - Atividades Realizadas 
N – Atividades não realizadas 
P- Atividades parcialmente realizadas 
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Anexo 33 –Relatórios das Atividades de Prevenção e Combate a Incêndios 
 

RELATÓRIO 1 

 
Desempenho das brigadas 
 
Rendimento físico das brigadas: descrever deficiências em relação ao 
condicionamento físico dos brigadistas e sugestões para melhorias  
 
Eficiência dos equipamentos: descrever a eficiência de cada equipamento 
empregado na atividade de combate e sugestões para melhorias 
 
Treinamento: sugerir a necessidade de complementações, reciclagens e cursos 
adicionais para a melhoria do desempenho dos brigadistas e funcionários 
baseada nas dificuldades encontradas nas operações de combate aos incêndios
 
Análise das estratégias: descrever as técnicas de combate utilizadas nos 
incêndios de magnitude (acima de  500 ha) e as dificuldades enfrentadas, a 
utilização de rotas de deslocamento, eficiência do tempo de deslocamento para 
os focos e logística (disponibilidade de equipamentos, alimentação, alojamento), 
disponibilidade dos pontos de captação de água e utilização de aeronaves. 
 
Normas de segurança: descrever a situação em que ocorreram acidentes, a 
utilização de rotas de escape e a  eficiência dos equipamentos para proteção 
contra fumaça, fagulhas, quedas, animais peçonhentos, queimaduras, etc e 
sugestões para melhorias.     
 
Sistema de detecção: descrever a  eficiência do sistema de detecção 
empregado (avaliar o tempo gasto na detecção)  
 
Sistema de transporte: descrever a eficiência do sistema de transporte (avaliar 
a segurança dos brigadistas, rapidez e facilidade de deslocamento em áreas de 
difícil acesso) 
Sistema de comunicação: descrever o sistema de comunicação empregado e 
sugestões para melhorias  
Autor: 
Data: 
 

RELATÓRIO 2 
 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Número de pessoas que participaram das palestras: 
 
Comunidades, escolas, associações de produtores e prefeituras visitadas: 
 
Sugestões para melhorias (recursos audio-visuais, tempo necessário):  
Autor: 
Data: 
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RELATÓRIO 3 
 
ACEIROS 
 
Descrever a eficiência dos aceiros utilizados como barreira à propagação dos 
incêndios e auxílio em técnicas de combate indireto ao fogo. Sugestões para 
melhorias.  
Autor: 
Data: 
 
 

RELATÓRIO 4 

 
Danos ambientais 
 

Descrever o número e tipo de animais mortos em incêndios naturais e 
antrópicos. Fitofisionomias afetadas pelo fogo. Locais de refúgio/reprodução 
atingidos. 
Autor: 
Data: 
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