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Introdução 
 
 

Entende-se como Plano de Manejo o “documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade”, 
segundo a Lei nº. 9.958/2000 que cria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza – SNUC. 
 

De acordo com 1º parágrafo do artigo 27 do SNUC, “o Plano de Manejo deve 
abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas.” 
 

O Plano de Manejo visa estabelecer uma série de critérios e normas que atendam 
aos objetivos da unidade e, consequentemente, aos objetivos do SNUC.   
 

Os objetivos do SNUC, de acordo com seu Art. 4º do SNUC, são:  
 

I. contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 
III. contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 
IV. promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 
V. promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 
VI. proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  
VII. proteger as características relevantes da natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 
VIII. proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 
IX. recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 
X. proporcionar meios e incentivos para as atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 
XI. valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XII. favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 

em contato com a natureza e o turismo ecológico; 
XIII. proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente. 

 
Também de acordo com o SNUC, um Parque Estadual tem como objetivo o mesmo 

destinado a uma unidade de conservação nacional ou municipal dessa categoria, sendo: 
 

Art. 11. O Parque Estadual tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas 
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 
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§ 1º O Parque Estadual é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 
incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
 
§ 2º A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 
Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 
administração, e àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 3º A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 
administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 
bem como àquelas previstas em regulamento. 

 
A metodologia de trabalho utilizada na construção deste Plano foi baseada no 

Roteiro Metodológico de Planejamento de Parques Nacionais, Reservas Biológicas e 
Estações Ecológicas, adotado pelo IBAMA em 2002, e no Roteiro Metodológico Para o 
Planejamento de Unidades de Conservação, desenvolvido pelo IBAMA/GTZ em 1998. 
Adequações a esta metodologia foram feitas em comum acordo com o IEF, procurando a 
melhor forma para o desenvolvimento do trabalho e objetivando apresentar um documento 
prático e eficiente. 
 

Tal Plano encontra-se em seu primeiro estágio, uma vez que é o primeiro Plano de 
Manejo do PESA.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 3 

Nome da Unidade de Conservação: PARQUE ESTADUAL DA SERRA DAS ARARAS / MG 

Gerência Executiva: Escritório Regional Alto Médio São Francisco 

Endereço: Rua 13 de Maio, 970. Bairro Vila Fátima. Januária / MG – 39480-000     Telefone: (38) 3621.2611 

Unidade Gestora Responsável: Gerência do Núcleo do IEF de São Francisco 

Endereço da Sede Norberto Muniz nº 10 

Telefone (38) 3634.2037 

Fax    --- 

E-mail    --- 

Rádio-frequência Canal 1) Tx. 154.560 / Rx. 159.560 

Canal 2) Tx. 155.560 / Rx. 159.560 

Canal 3) Tx. 161.560 / Rx. 161.560 

Superfície da UC (ha) 11.137 ha 

Perímetro da UC (km) 82,4 Km 

Superfície da ZA (ha) 72.717 ha 

Perímetro da ZA (km) 137 Km 

Estados que abrange Minas Gerais 

Municípios que abrange e percentual abrangido pela 

UC 

Chapada Gaúcha: 100% 

 

Coordenadas geográficas UTM  UTM, Fuso 23-S, SAD 69 

Norte:  8305539N        458157E 

Leste:   8291649N       471255E 

Sul:      8286981N        462136E 

Oeste:  8290666N        456649E 

Data de criação e número do Decreto 21 de janeiro de 1988 - Decreto Lei nº 39.400 

Marcos geográficos referenciais dos limites 

 

 

 

Limite Norte: Rio Pardo  

Limite Leste: Córrego Ribeirão, próx cota 600. 

Limite Sul: Próx BR-47, próx. Cota 640 

Limite Oeste: Córrego Santa Catarina 

Bioma e ecossistemas Bioma do Cerrado e ecossistemas compostos pelas 

seguintes fitofisionomias: cerrado senso strictu, 

campos limpo e sujo, matas de galeria, veredas, 

carrascos. 

Atividades ocorrentes: 

       Educação Ambiental      Em fase de planejamento. 

       Uso Público  Em fase de planejamento. Há apenas uma visitação 

esporádica realizada pela própria comunidade. 

       Fiscalização Esquema de fiscalização em fase de elaboração. 

Atualmente a fiscalização é feita forma improvisada 

da seguinte maneira: ronda à pé, em percursos 

aleatórios, feitas entre uma ou duas vezes por semana 

por dois guarda-parques, com saída do escritório de 

manhã (7:00 h) e retorno à tarde (l5 ou 16:00 h). Não 

há postos de fiscalização ou qualquer infra-estrutura 

dentro do Parque para apoio. Como equipamento têm-

se quatro rádios HT e GPS. 

       Pesquisa 

 

 

 

Realização de diversas pesquisas para a elaboração da 

Avaliação Ecológica Rápida, AER, contando com 

levantamentos sobre fauna, flora e vegetação, fatores 

abióticos e sócio-econômicos. 

Atividades Conflitantes: Limites não demarcados e confusos em alguns pontos; 

situação de posseiros indefinida; incêndios; criação de 

gado dentro do Parque; Extração de recursos vegetais.  
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Encarte 1 - Contextualização da UC 
 
1.1. Enfoque Estadual    
 

No Estado de Minas Gerais, com sua área total de 586.528,3 km2 (IBGE,2004), se 
localizam importantes áreas naturais de interesse ecológico, científico e biológico. 
 

De acordo com o cadastro de Unidades de Conservação do Estado de Minas 
Gerais, fornecido pelo Instituto Estadual de Floretas, existem atualmente 397 UCs no 
Estado, incluídas as Unidades Federais, Estaduais, Municipais e as Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPN). O total de áreas protegidas inclui ainda, as Áreas de 
Proteção Especial, porém não é uma categoria de manejo reconhecida no Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 
 

Todas as UCs protegem uma superfície de 4.581.136.63 ha, equivalente a 7,81% 
do território do Estado de Minas Gerais. Neste total estão incluídas as UCs criadas até 
novembro de 2003 (quadro abaixo). 
  

De acordo com BIODIVERSITAS (1998), em 1998 eram 122 UCs no Estado, 
protegendo uma superfície de 1.899.948 ha, equivalendo a 3,2% do total do território 
mineiro. Este salto se deve a programas específicos para incentivar a criação e 
implementação de Unidades de Conservação, como por exemplo, a Lei nº 12.040/95, que 
trata do ICMS Ecológico, que se tornou um importante instrumento econômico na gestão 
ambiental. 
 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ÁREA TOTAL (ha) 

UCs Federais 

Estação Ecológica 1.090,00 

Parque Nacional 518.426,00 

Floresta Nacional 624,50 

Área Indígena 698.798,23 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 28.880,42 

Subtotal 1.247.818,88 

UCs Estaduais 

Estação Ecológica 10.647,12 

Floresta Estadual 4.539,16 

Reserva Biológica 13.495,00 

Parque Estadual 299.555,39 

Área de Proteção Ambiental 750.804,00 

Área de Proteção Especial 212.930,00 

Reserva Estadual de Desenvolvimento Sustentável 60.975,31 

Reserva Particular do Patrimônio Natural 11.652,97 

Subtotal 1.364.598,95 

UCs Municipais 

Reserva Biológica 4.560.,08 

Parque Municipal 3.294,66 

Área de Proteção Ambiental 1.954.421,79 

Área de Proteção Especial 6.251,00 

Estação Ecológica Municipal 125,00 

Floresta Municipal 66,27 

Subtotal 1.968.718,80 

Total  4.581.136,63 
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Segundo o Decreto nº 21.7124/81, que regulamenta os Parques Estaduais, os 
parques são bens do Estado de Minas Gerais, criados para a proteção e preservação 
permanente de regiões dotadas de excepcionais atributos da natureza, de valor científico 
ou histórico, posto à disposição do povo. Tendo como objetivos principais: a) garantir a 
preservação e a intocabilidade dos ecossistemas naturais englobados; b) possibilitar a 
realização de estudos, pesquisas e trabalhos de interesse científico; c) oferecer condições 
para a recreação, turismo e realização de atividades educativas e de conscientização 
ecológica. O uso e a destinação das áreas que constituem os Parques Estaduais devem 
respeitar a integração dos ecossistemas naturais abrangidos. 
 

O total de áreas protegidas pela categoria Parque Estadual é de 299.555.39 ha, 
representando 0,51% do total de áreas protegidas no Estado. Neste total está inserido o 
PESA, objeto deste Plano de Manejo. 
 
 
1.1.1. Implicações Ambientais    

 

 
A biodiversidade é bastante expressiva no Estado, que possui extensas áreas de 

Floresta Atlântica, Cerrados, Caatinga e Campos Rupestres e de Altitude. Esta 
diversidade está dividida entre as grandes serras, como a do Espinhaço, Cipó e 
Mantiqueira, ao longo dos numerosos rios que nascem no Estado, onde pode-se citar as 
bacias hidrográficas dos rios Jequitinhonha, Doce, São Francisco e Paranaíba. Espécies 
vegetais e animais em extinção, consideradas prioritárias para a preservação, são 
encontradas nas áreas naturais existentes. 
 

Porém, o avanço da fronteira agrícola, o desenvolvimento econômico e industrial, 
a exploração de carvão vegetal e dos recursos minerais tem exercido uma enorme 
pressão sobre os biomas do Estado. 
 

Além dos recursos naturais abundantes no Estado, tais como riquezas minerais, 
recursos hídricos, grande diversidade de fauna e flora, potencial energético expressivo e 
atrativos turísticos; existe uma intensa atividade antrópica, principalmente relacionada à 
agropecuária e mineração (BIODIVERSITAS). As atividades agropecuárias ocupam cerca 
de 34.000.000 de hectares, o que representa 58% do território de Minas Gerais. A 
exploração mineral é a atividade principal na região do quadrilátero ferrífero, porém em 
praticamente todo o Estado ocorre retirada dos recursos minerais. 
 

O setor energético está presente na forma de usinas hidrelétricas, se destacando a 
barragem de Três Marias, e refinarias como a REPAG, em Betim. Devido a uma 
hidrografia bastante favorável, o potencial hídrico para o transporte fluvial e a produção de 
energia no Estado é bastante expressivo, por outro lado implicando em danos e impactos 
sobre os recursos naturais. 
 

A industrialização no Estado vem ocorrendo de forma acelerada, sendo 
responsável pelo desenvolvimento social e econômico, muitas vezes em detrimento ao 
Meio Ambiente. Com 18 milhões de habitantes em 1998, quase 11% do total do País, a 
falta de políticas de ocupação e uso do solo vem a agravar esta situação.  
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Do bioma cerrado, fitofisionomia predominante na região (RIBEIRO e WALTER, 
1998) restam apenas 20% em situação razoavelmente nativa no território brasileiro. 
Conseqüentemente, a proteção integral deste Bioma é de extrema importância, pois 
estima-se que no Brasil apenas 0,85% do Cerrado esteja protegido integralmente.  
 

A criação do PESA atende parcialmente às recomendações para essa região do 
Estado no documento “Biodiversidade em Minas Gerais, um Atlas para sua Conservação”, 
publicado em 1998, que indica a região como Importância Extrema de Conservação. Os 
impactos sociais, com a limitação das atividades agropecuáriasa na área do Parque, 
também são consideráveis, e geram preocupações na população, como ficou evidente na 
oficina de planejamento com as comunidades locais. Mais de 15 famílias residem no 
interior da Unidade, vivendo a base da pecuária, agricultura familiar, produção e venda de 
produtos artesanais como doces, feijão, farinha de mandioca. 
 

Algumas famílias do entorno também obtém seu sustento da área do Parque, na 
forma do extrativismo mineral e vegetal. O desmatamento e a utilização periódica do fogo 
para a implantação de pastagens aliada ao pisoteio do solo pelo gado vem degradando 
não somente o solo, mas também comprometendo a qualidade das nascentes de água da 
região.  
 
 
 
1.1.2. Implicações Institucionais     
 
 

A gestão ambiental no Estado é exercida pela SEMAD, que atua como 
coordenadora do SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente) no Estado e integra o 
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Criada com o objetivo de 
formular e coordenar a política estadual de proteção do meio ambiente e o gerenciamento 
dos recursos hídricos, a SEMAD exerce a articulação dos diferentes órgãos e instituições 
que atuam na área de meio ambiente em Minas Gerais. 

 
O Sistema Estadual de Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SISEMA), 

que é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sutentável 
(SEMAD), tendo como órgãos deliberativos o Conselho Estadual de Política Ambiental 
(COPAM) e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH) e como órgãos 
vinculados a Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM), o Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas (IGAM) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Abaixo, segue uma breve 
descrição da missão dos órgãos citados: 
 
SEMAD: formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do meio 
ambiente e de gerenciamento dos recursos hídricos e articular as políticas de gestão dos 
recursos ambientais, visando ao desenvolvimento sustentável no Estado de Minas Gerais; 
 
COPAM: deliberar sobre diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões 
e outras medidas de caráter operacional, para a proteção e conservação do meio 
ambiente e dos recursos ambientais, bem como sobre a sua aplicação pela SEMAD, por 
meio das entidades a ela vinculadas. Organizado em câmaras técnicas, que têm 
competência para atuar na elaboração de normas, visando à proteção e à preservação 
ambiental, na sua área de atuação;  
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CERH: estabelecer normas e critérios que visem a prevenção ou mitigação dos danos 
provenientes da ocorrência de eventos hidrológicos adversos, bem como a 
regulamentação do regime de racionamento;  
 
FEAM: propor executar a política de proteção, conservação e melhoria do meio ambiente 
no que concerne à prevenção e a correção da poluição ou degradação ambiental 
provocada por atividades industriais, minerarias e de infra-estrutura, bem como promover 
e realizar estudos e pesquisas sobre a poluição, qualidade do ar, da água e do solo; 
 
IGAM: planejar e administrar todas as ações direcionadas à preservação da quantidade e 
da qualidade dos recursos hídricos em Minas Gerais; e, 
 
IEF: coordenar e executar a política florestal e de gestão da pesca no Estado, além de 
administrar as Unidades de Conservação Estaduais de modo a assegurar a consecução 
dos objetivos e a consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação 
(SEUC).  
 

Outras agências governamentais, organizações não governamentais, comunidade 
científica e representantes do setor empresarial, atuam formal ou informalmente, na 
gestão do meio ambiente ou geram demandas de ação dos órgãos que atuam 
diretamente na área ambiental. A participação de todos estes setores, fornecendo 
subsídios às tomadas de decisão, marca o novo conceito de participação para o 
desenvolvimento sustentável.  
 
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais: Criado em 1999 como superintendência 
e depois em 2001, como autarquia, foi dado um passo inédito na gestão de políticas 
públicas no Estado de Minas Gerais. A atuação do ITER possibilita a participação efetiva 
e o controle dos atores sociais que lutam pela terra nas atividades e programas de 
reforma agrária em implantação no Estado.  
 
Instituto Estadual do Patrimônio Histórico Artístico de Minas Gerais - IEPHA: O 
IEPHA, fundação vinculada à secretaria do Estado de Cultura, criado pela Lei nº 5.775/71, 
tem competência e atribuições iguais e complementares às do Órgão Federal de proteção 
do patrimônio (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN). 
 
Cabe ao IEPHA preservar o acervo cultural do Estadual através da realização de ações 
de proteção, fiscalização, obras de conservação e restauração, estudos e pesquisas, 
promoção de cursos e publicação de estudos e pesquisas, auxiliando e estimulando os 
municípios na criação de mecanismos de proteção dos bens culturais, bem como no 
planejamento do desenvolvimento urbano, tendo em vista o equilíbrio entre as aspirações 
da preservação e o desenvolvimento.  
 
 

1.1.2.1  Iniciativas Governamentais 
 
Programa Nacional do Meio Ambiente II – PNMA II 
Programa objeto de acordo entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e o Banco 
Mundial, está direcionado para o aperfeiçoamento do processo de gestão ambiental no 
país. O PNMA II tem como objetivos: fortalecer as instituições estaduais, otimizando o 
processo de licenciamento e monitoramento e estimular a adoção de práticas 
sustentáveis e de gestão integrada entre os setores que impactam os recursos naturais, 
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buscando a melhoria da qualidade ambiental geração de benefícios socioeconômicos. 
Para se qualificar ao PNMA II, os Estados Brasileiros elaboram um diagnóstico do seu 
Sistema de Licenciamento Ambiental e projetos visando a sua melhoria. A SEMAD 
apresentou ao MMA um projeto denominado “desenvolvimento Institucional do Sistema 
Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, por meio da Integração e Descentralização 
de seus Processos Autorizativos”, que visa a integração e descentralização do sistema de 
autorização e fiscalização e a implantação de sistema de informações ambientais 
integradas.  
 
Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – PRODETUR NE II 
O PRODETUR NE II possibilita o aproveitamento do turismo, de forma planejada e 
sistêmica, tendo como característica o poder de alavancar o turismo, atraindo 
investimentos complementares para a região de atuação. Tem como principal objetivo 
melhorar a qualidade de vida da população permanente nos municípios integrantes dos 
Pólos de Desenvolvimento integrado de Turismo, identificados na ares de atuação pelo 
Banco do Nordeste. Esta melhoria ocorre através da geração de oportunidades de 
emprego maior disponibilidade e qualidade serviços urbanos municipais e melhor 
qualidade ambiental.  
 
O Pólo de Desenvolvimento Integrado de Turismo do Vale do Jequitinhonha contempla 30 
municípios, beneficiando 481 mil pessoas, que correspondem a população residente. O 
turismo ecológico possui uma grande diversidade de atrativos, como os Parques 
Estaduais do Biribiri, do Rio Preto e do Pico do Itambé e as praias do Rio Jequitinhonha e 
Araçuaí.  
 
Considerando a linha de fomento do programa, no âmbito do PRODETUR NE II, o 
Governo do Estado de Minas , através da SEMAD, promoveu a contratação de serviços 
de consultoria para a elaboração dos Planos de Manejo dos Parques Estaduais do Biribiri, 
do Pico do Itambé e do Rio Preto, além de outros projetos direcionados ao 
desenvolvimento do turismo. 
 
Agenda 21 
A Agenda 21 é um instrumento estratégico, que deverá construir a ponte entre o modelo 
de desenvolvimento vigente e o desejado, com base nas aspirações coletivas de melhor 
qualidade de vida para a sociedade. Com objetivo de avaliar as vulnerabilidades e 
potencialidades, para instituir um modelo de desenvolvimento sustentável para o Brasil, 
determinando estratégias e linhas de ação entre a sociedade civil e o setor público. 
 
A contribuição do estado de Minas Gerais para a Agenda 21 Brasileira teve uma 
abordagem multisetorial da realidade estadual, focalizando a interdependência das 
dimensões ambiental, econômica, social e institucional de forma a obter um produto de 
consenso entre os diversos setores sociais. A sociedade mineira contribuiu com o 
desenvolvimento e o meio ambiente.  
 
Política Estadual de Educação Ambiental 
A Diretoria de Educação e Extensão Ambiental (DEDUC) pertence à Superintendência de 
Apoio Técnico – SAT/SEMAD e tem como finalidade propor e coordenar em articulação 
com órgãos e entidades que atuem na área, inclusive não-governamentais, programas e 
ações de educação ambiental, orientados para promover a participação da sociedade e 
usuários nas atividades de proteção e prevenção da degradação do meio ambiente. 
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ICMS Ecológico 
A partir de 1996, com a vigência da lei nº 12.040/95, a distribuição da parcela do Imposto 
sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos municípios passou a ser 
feita também segundo critérios sociais, como: saúde, educação, produção de alimentos, 
patrimônio histórico, meio ambiente e população. 
 
O ICMS Ecológico passou a ser um instrumento para beneficiar os municípios que 
priorizam saneamento básico e as unidades de conservação. Com relação ao sub-critério 
Unidades de Conservação, o governo compensa os municípios que abrigam em seu 
território UCs federais, estaduais, municipais e particulares, após cadastramento junto ao 
IEF e mediante aprovação da COPAM. Para se habilitarem, os municípios tem que 
apresentar documentos que comprovem a existência da UC, os limites territoriais e as 
restrições ao uso do solo. O repasse do ICMS Ecológico leva em consideração o 
percentual da área do município ocupada pela UC, sendo mais bem remunerado pelas 
áreas que possuem maior restrição de uso, em função da necessidade de sua proteção 
ambiental. Este instrumento acaba sendo um grande incentivador para os municípios 
mineiros buscarem a criação de Unidades de Conservação. 
 
Secretaria de Estado do Turismo de Minas Gerais. 
A secretaria de Turismo de Minas gerais tem como ações: desenvolver o turismo como 
uma atividade sustentável com papel relevante na geração de empregos e divisas; 
desenvolver a regionalização dos produtos e a organização dos segmentos para atender 
às demandas de mercado e o potencial de cada região e promover o desenvolvimento da 
infra-estrutura e a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao turismo. 
 
Projeto Doces Matas 
Outro programa do Governo do Estado, o Projeto Doces Matas, vem atuando em áreas 
remanescentes da Floresta Atlântica na Bacia do Rio Doce. Juntamente com o IEF, 
IBAMA, Fundação Biodiversitas e instituições internacionais como a alemã GTZ; o projeto 
tem por objetivo o fortalecimento das Unidades de Conservação, buscando a integração 
com a comunidade e adotando práticas ambientais sustentáveis em seu entorno. Três 
Unidades estão envolvidas no projeto: Parque Nacional do Caparão, Parque Estadual Rio 
Doce e RPPN Mata do Sossego. Atualmente o projeto não envolve o PEPI, mas estando 
o mesmo inserido na Bacia do Rio Doce, seria interessante envolver a área de entorno do 
Parque e a APA das Águas Vertentes no projeto, potencializando assim as ações de 
conservação do Bioma Floresta Atlântica e ecossistemas associados. 
 
PROMATA 
No âmbito federal existe ainda o Programa de Proteção da Mata Atlântica, atualmente 
também no Estado de Minas Gerais como o PROMATA/MG.  A viabilização do programa 
se deu por meio de recursos internacionais provenientes do governo alemão, através do 
banco KFW, aplicados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SEMAD e no IEF. O PROMATA/MG envolve, entre outros, o Parque 
Estadual do Pico do Itambé, onde se espera investimentos em infra-estrutura de proteção, 
fiscalização e uso sustentável; além do fortalecimento da capacidade técnica e 
operacional do IEF, IBAMA e da Polícia Militar de Meio Ambiente. Espera-se também que 
as regiões Sul, Zona da Mata e Vale do Rio Doce do Estado sejam beneficiadas 
futuramente com a construção de um corredor ecológico. 
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1.1.3. Potencialidades de Cooperação    
 

A grande maioria das instituições responsáveis pelos projetos acima citados, tanto 
ambientais como de desenvolvimento social, possuem bom potencial de cooperação. 
Além de órgãos públicos, entidades privadas e do terceiro setor podem auxiliar na 
implantação do Parque e cooperar na implementação do seu plano de manejo. 
 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES 
 

O BNDES é um órgão vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Industria e 
Comércio exterior e tem como objetivo apoiar empreendimentos que contribuam para o 
desenvolvimento do país. 
 

Os Programas Regionais do BNDES também tem investido na região, como por 
exemplo através do Programa Nordeste Competitivo, que tem por objetivo elevar os níveis 
de investimentos nas áreas menos desenvolvidas do país, visando a atenuação dos 
desequilíbrios regionais. Este Programa envolve os estados da região Nordeste, o Espírito 
Santo e parte de Minas Gerais.  
 
Bancos e Instituições Financiadoras 
 

Algumas instituições financiadoras possuem linhas de crédito específicas para 
financiamentos de projetos em Unidades de Conservação e projetos de desenvolvimento, 
como por exemplo: 
  

 BIRD, BID, HSBC, Unibanco e Banco do Brasil. 
 FNMA, Funbio – financiamento de projetos ligados ao meio ambiente. 
 Fundação O Boticário e Vitae, WWF e TNC – financiamentos de projetos de 

conservação e educação ambiental. 
 Empresas Internacionais (DAV e GTZ da Alemanha) – cooperação técnica, 

financiamentos, auxílio na implantação de infra-estrutura. 
 
Empresa de Assistência Técnica e extensão Rural – EMATER 
 

Órgão estadual que realiza trabalhos de desenvolvimento da agricultura familiar e 
geração de renda e postos de trabalho através do aumento da produção e implementação 
de tecnologias. Propôs-se ainda a divulgar informações, mobilizar comunidades e 
promover a conscientização da mesma. 
 

A EMATER faz-se presente nos municípios, por meio da efetiva parceria com as 
prefeituras municipais através da execução de Convênio que especifica as atribuições das 
partes. Em 2003, a empresa encontra-se atuando em 708 municípios do estado. Essa 
parceria respaldada pela sociedade através dos poderes Executivo e Legislativo 
Municipal, permite a EMATER-MG executar com responsabilidade o planejamento e a 
gestão dos processos de desenvolvimento econômico e social sustentado. 
 
 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
 

Tem como objetivo coordenar e executar ações de defesa civil, prevenção e 
combate a incêndio, perícias, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas 
à segurança de pessoas e seus bens contra incêndios ou qualquer catástrofe.  
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O Corpo de Bombeiros possui um convênio com a SEMAD e o IEF com o objetivo 

de estabelecer cooperação mútua para o desenvolvimento de ações de prevenção, 
controle e combate a incêndios nas Unidades de Conservação do IEF.  
 
Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha 
 

Além de responsável pela fiscalização municipal, programas ambientais e sociais, 
a prefeitura pode cooperar com projetos específicos, como, por exemplo, incentivando a 
implementação da educação ambiental nas escolas; apoiando a criação da associação de 
guias e guardas-parque, entre outros; promovendo campanhas de conscientização, 
divulgação e mobilização da população na implementação do Parque. 
 
Universidades e Faculdades Federais Integradas e outras Entidades de Ensino 
 

Instituições de Ensino Superior como a Unimontes, UnB, UFV, UFMG, 
Universidade Católica, dentre outras apresentam potencial de cooperação para realização 
de pesquisas na unidade, além de apoio na implantação de programas e projetos de 
educação e conservação ambiental. Possibilidade de apoio a população do entorno e 
realização de atividades com os visitantes e auxílio na implementação das ações do 
Plano de Manejo.  
 

Sugere-se ainda a busca de parcerias com o SEBRAE, que possui diversos 
programas de geração de renda, desenvolvimento do agronegócio, projetos de 
artesanato, alternativas na construção civil e geração de energia. Além disso, disponibiliza 
financiamentos e linhas de crédito para novos empreendedores e aquisição de 
equipamentos. 
 

Os Programas Regionais do BNDES também tem investido na região, como, por 
exemplo, através do Programa Nordeste Competitivo, que tem por objetivo elevar os 
níveis de investimentos nas áreas menos desenvolvidas do país, visando a atenuação 
dos desequilíbrios regionais. 
 

Estes programas e iniciativas de desenvolvimento são de grande importância para 
a população do entorno da Unidade e para as famílias que vivem no seu interior. Com a 
criação do Parque, e as limitações de uso que o mesmo impõe é necessário que se 
busque alternativas de renda e trabalho para a população afetada. Conseqüentemente, 
programas governamentais, privados ou do terceiro setor que de alguma forma gerem 
renda e venham a melhorar a qualidade de vida destas pessoas, estão de forma indireta 
trazendo benefícios ao Parque. Tendo alguma forma alternativa de renda, evita-se a 
degradação do parque pelo extrativismo ou até mesmo sua ocupação por posseiros, 
como ocorre atualmente. 
 
ONGs e outras entidades do Terceiro Setor 
 
Atualmente existem entidades atuantes e/ou potenciais atuantes na região, dentre elas: 
Funatura, Cáritas, SIF, STR/Chapada Gaúcha, CMCN, Instituto Biotrópicos, dentre outras. 
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Encarte 2 
Análise da Região da UC 
 
 
 
2.1. Descrição    
 
 

O mapa ‗Diferentes Escalas‘, na página seguinte, localiza o PESA na região 
noroeste do Estado. 
 
 
 
2.1.1 Municípios abrangidos pela UC e sua Zona de Amortecimento 
 
 

Considera-se como região ou entorno da UC os municípios que possuem terras na 
Unidade de Conservação e os municípios que a Zona de Amortecimento abranger. A 
Zona de Amortecimento é definida pela a Lei N. 9.985 / 2000 como ―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‖ (art.2º - XVIII). 
 

O Parque Estadual da Serra das Araras está inserido em sua totalidade no 
município da Chapada Gaúcha, sendo este responsável pela administração do Distrito de 
Serra das Araras. Todos os dados socio-economicos apresentados neste Plano de 
Manejo são relativos ao município da Chapada Gaúcha como um todo, uma vez que não 
são disponíveis dados específicos da Serra das Araras.  
 

O município da Chapada Gaúcha foi emancipado em 1995 e possui área de 
2.468,48 km2. As primeiras eleições ocorreram em 1996 e o primeiro mandato começou 
em 1997. O município possui escola até ensino médio, posto de saúde, dois hotéis 
simples e não tem agência bancária. A principal atividade econômica é a agropecuária 
com destaque para a soja e capim braquiária. Outros produtos cultivados são milho, 
feijão, arroz, mandioca, urucum e cana-de-açúcar. Fica a 578 km de Belo Horizonte e a 
365 km de Brasília. De acordo com o Anuário da Associação Mineira dos Municípios, 
1997/1998, o índice de ICMS corresponde a 0,0232718% e o Coeficiente do Fundo de 
Participação dos Municípios corresponde a 0,6. Também no município, encontram-se 
outras Unidades de Conservação, como: Parque Nacional Grande Sertão Veredas, 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari, Reserva Particular de 
Proteção Natural Veredas do Pacari,  
 

Anteriormente a emancipação do município da Chapada Gaúcha, o distrito de 
Serra estava sob jurisdição de Januária, município que exerce grande influência 
sociocultural e econômica na região. O IEF possui um escritório regional em Januária e é 
a instância administrativa direta à chefia do Parque. Portanto, pode-se considerar o 
município de Januária como área de abrangência do Parque. 
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Januária pode ser considerado o principal centro cultural e econômico desta 
região. A cidade é um dos centros históricos de Minas Gerais. Tem mais de 200 anos de 
existência. O município de Januária foi emancipado em 1833 e possui área de 7.478 km2. 
Conforme dados do IBGE/1996, possui 77.739 habitantes (36.830 na área urbana e 
40.909 na área rural). Possui escola até ensino médio e curso técnico, hospital e postos 
de saúde, hotéis e agências bancárias. A principal atividade econômica é a agropecuária. 
Fica a 603 km de Belo Horizonte e a 535 km de Brasília. De acordo com o Anuário da 
Associação Mineira dos Municípios, 1997/1998, o PIB per capita corresponde a R$721,70, 
o índice de ICMS corresponde a 0,0761119% e o Coeficiente do Fundo de Participação 
dos Municípios corresponde a 3,0. Algumas cidades importantes do ponto de vista 
histórico, como Vargem Bonita (localidade onde viveu Antônio Dó), São Joaquim e 
Pandeiros fazem parte do município de Januária, além das seguintes Unidades de 
Conservação: Parque Nacional Cavernas do Peruaçu; Parque Estadual do Peruaçu; APA 
Cavernas do Peruaçu; APA Estadual Bacia do Rio Bonito; RPPN Fazenda Ressaca; 
RPPN Fazenda Sucupira. 
 
2.1.2 A abrangência da Zona de Amortecimento   
 
 A área da Zona de Amortecimento possui 72.717 hectares e abrange parte dos 
municípios de Chapada Gaúcha e Januária. A área pode ser observada no mapa da 
página anterior e visualizada no mapa Situação Geral, em Anexo 3.  
 
 
2.2. Caracterização ambiental    
 

O Parque Estadual Serra das Araras localiza-se no extremo noroeste do estado de 
Minas Gerais, nas proximidades da divisa com o estado da Bahia, entre as latitudes 15o 
19‘S e 15o 31‘S e as longitudes 45o 15‘W e 45o 24‘W. Localizado no município de 
Chapada Gaúcha, sua superfície está estimada em 11.136,86ha.  

 
Todo o seu sistema hidrográfico situa-se no alto curso do rio Pardo, englobando 

parte das bacias do riacho Fundo, do córrego Santa Catarina e de outros afluentes 
menores da sua margem direita. O rio Pardo provém da chapada existente ao sul do 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, ocupando o chamado Vão dos Buracos, e 
deságua na margem esquerda do rio São Francisco. 

 
A região do Parque Estadual Serra das Araras ilustra a geodiversidade do Brasil 

Central. Ao contrário de terrenos metamórficos pré-cambrianos (com mais de 600 milhões 
de anos), aqui prevalecem sedimentos continentais arenosos homogêneos, pertencentes 
à formação Urucuia, do Cretáceo superior (entre 140 e 100 milhões de anos). 

 
Os arenitos Urucuia ocupam o noroeste de Minas Gerais, o oeste da Bahia e o 

sudeste do Tocantins, definindo extensas chapadas recobertas por solos arenosos 
pobres, suscetíveis à erosão. A despeito da pluviosidade moderada, concentrada em 
períodos bem definidos, esses arenitos constituem aqüíferos de grande porte, capazes de 
alimentar rios importantes. Suas águas são partilhadas por afluentes da margem 
esquerda do São Francisco, bem como por formadores do rio Paraná e do rio Tocantins. 

 
A geologia da região do Parque Estadual Serra das Araras está representada em 

mapa na página 72. O contexto é relativamente simples, traduzido por uma pilha de 
sedimentos arenosos homogêneos, referidos à formação Urucuia, de idade cretácea.  
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As unidades presentes foram revistas em campo. A erosão em curso propicia, em 

alguns locais do vale do rio Pardo, a exposição de rochas calcárias atribuídas ao grupo 
Bambuí, do Proterozóico superior. Sobre elas estendem-se os arenitos Urucuia, 
dominantes na região. Como formações mais jovens, destacam-se aluviões margeando 
os principais cursos dágua. 
 

Os arenitos formam um pacote com espessura inferior a 200m, composto por 
arenitos finos a médios, homogêneos, geralmente argilosos e avermelhados 
(ferruginosos) (Pedrosa-Soares et alli, 1994). Sua base é assinalada por um horizonte de 
conglomerados formados por seixos de quartzo, quartzito e arenito argiloso. As estruturas 
sedimentares indicam deposição em ambientes fluviais e eólicos (por ação dos ventos), 
sob clima desértico. 
 

O pacote está bem exposto nas escarpas abruptas que marcam a chapada 
conhecida como serra das Araras – a exemplo da trilha que dá acesso à capelinha de 
Santo Antonio. Os trechos mais íngremes correspondem a camadas de arenitos 
silicificados (cimentados ou aglutinados por sílica durante a compactação dos 
sedimentos), mais resistentes à erosão e por isso destacados nos flancos da chapada. 
 

O desnível local sugere espessura mínima da ordem de 200m, um pouco superior 
à espessura assinalada regionalmente e indicada na literatura. A área merece, portanto, 
investigações geológicas sistemáticas, visando a caracterização detalhada da seqüência 
arenosa exposta na serra.  
 

Em geral, as rochas apresentam-se intemperizadas (transformadas pela ação das 
chuvas, dos ventos e de bactérias), adquirindo coloração rósea a amarelada e tornando-
se friáveis (facilmente desagregáveis). Com frequência exibem reentrâncias e orifícios, 
produzidos pela remoção preferencial das argilas preexistentes. Tais vazios têm 
dimensões variadas e oferecem abrigos para a fauna, especialmente araras, o que 
justifica o topônimo local. 
 

As porções superiores do pacote arenoso apresentam-se cimentadas por 
hidróxidos de ferro ou por sílica, devido a um processo superficial característico de climas 
tropicais: o fluxo do lençol freático à meia encosta propicia, sob condições oxidantes, a 
precipitação dos óxidos dissolvidos pela água do subsolo. Em estágios avançados, o 
processo resulta na formação de blocos maciços de cangas, compostos por fragmentos 
de quartzo e de arenito: são ferricretes (pseudolateritas), quando cimentados por 
hidróxidos de ferro; ou silcretes, quando cimentados por sílica. 
 

Essas cangas exercem papel primordial na sustentação do relevo residual, ou 
seja, na manutenção das chapadas. Acima delas aparecem saprolitos (rochas muito 
intemperizadas) e solos arenosos, ambos derivados dos arenitos e facilmente removíveis 
pela erosão. Abaixo delas, estendem-se arenitos intemperizados, também muito 
suscetíveis à erosão. 

 
O clima da região é característico das Savanas do Centro-Oeste, sob condições 

sub-úmidas. As temperaturas médias anuais são altas, em torno de 23ºC. As máximas 
absolutas atingem 37 a 40ºC, mesmo no topo das chapadas. As médias das mínimas 
ficam entre 16 e 19ºC, mas as mínimas absolutas podem aproximar-se de 0ºC 
(Radambrasil, 1982).  



                                                                         Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 16 

 
O regime de chuvas é tropical, com duas estações bem marcadas. O período seco 

inicia-se em maio e se prolonga até setembro ou outubro. As chuvas concentram-se no 
verão: 80% caem de novembro a março. Os registros de pluviosidade indicam chuvas da 
ordem de 1.200mm anuais, crescendo para oeste e decrescendo no rumo do rio São 
Francisco, a leste. A umidade relativa do ar cai acentuadamente entre maio e setembro, 
permanecendo abaixo de 70% e, muitas vezes, abaixo de 35%. 

 
 Como proposta para entender e formular políticas específicas para os biomas 
brasileiros, o IBAMA propõe a divisão dos mesmos por ecorregiões, sendo o cerrado 
atualmente representado por 22 ecorregiões. Esta proposta foi baseada em estudos do 
solo, geomorfolgia e distribuição de ―táxons indicadores‖ (conjunto de dados botânicos) 
(Arruda, 2003). 
 

O Parque Estadual Serra das Araras encontra-se na ecorregião denominada 
Chapadão do São Francisco. Esta ecorregião ocupa uma área de 121.480,5 Km2, que 
corresponde a 6,06 % do bioma cerrado e apresenta uma representatividade ecológica de 
6,6% por UCPI (Unidade de Conservação de Proteção Integral) e 0,11% por UCUS 
(Unidade de Conservação de Uso Sustentável) (Arruda, 2003).  
 

O bioma Cerrado comporta formações florestais, savânicas e campestres, cada 
qual com diferentes tipos fitofisionômicos, totalizando 11 tipos principais (Ribeiro e Walter, 
1998). As formações florestais observadas no parque estadual foram: Mata Ciliar e Mata 
de Galeria (segundo o conceito de Ribeiro e Walter, 1998, o qual não foi aplicado pelos 
demais grupos). Já as savânicas foram: Cerrado sentido restrito, Cerrado denso e 
Vereda. As campestres foram representadas pelo Campo Sujo. Serra das Araras está na 
Província Central, Sub-província do Planalto Central, em termos fitogeográficos (Rizzini, 
1979). 

 
Para fins de análise do esforço de coleta botânica, o bioma Cerrado foi dividido em 

quadrículas em mapa de escala 1:250.000. A quadrícula do parque estadual é a 15450, 
onde o nível de coleta ainda é muito baixo em relação às demais. Considerando os índice 
de raridade distribucional (Proença et al. no prelo) a região do Chapadão do São 
Francisco, onde está o parque, ocupa a 15ª posição dentre as 22 ecorregiões, indicando 
que em média, as espécies tem distribuição razoavelmente ampla no cerrado. A presença 
de espécies regionais ou de transição com a caatinga indicam aumento deste índice. 
Entretanto, alguns taxa restritos e endêmicos revelam a importância desse ecótono para a 
biodiversidade.  
 

Em termos faunísticos, a informação disponível indica a dominância numérica das 
comunidades de cerrado, com elementos típicos da caatinga no cerrado denso 
(localmente denominado de carrasco) em termos de aves, répteis e anfíbios. Nos 
mamíferos, somente espécies do cerrado ou de ampla distribuição no país foram 
detectadas no parque estadual. 
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2.3. Aspectos históricos e culturais   
 
2.3.1 Aspectos Históricos 
 
 Origem e Correntes Migratórias (*)   
 

A partir do século XVII, a região foi ocupada por duas frentes de expansão, a dos 
vaqueiros de Pernambuco e da Bahia que subiram o rio São Francisco a procura de 
pastagem para o gado, e a dos bandeirantes paulistas a procura de riquezas e do escravo 
indígena. Esta ocupação recebeu forte estímulo da política colonial de terras, por meio da 
doação de sesmarias, que beneficiava os colonizadores na penetração de regiões pouco 
povoadas.  
 

As duas frentes de expansão firmaram-se na região antes dos descobrimentos 
auríferos no Estado. A pecuária foi a atividade econômica principal da época e a 
responsável pelo primeiro fluxo migratório na região. No final do século XVII a expansão 
da pecuária se consolidou após diversas guerras entre os bandeirantes e os ―gentios‖.  
 

Bandeirantes como Matias Cardoso e seu filho Januário Cardoso desempenharam 
ações marcantes na história da região. Após muitos conflitos, fundaram povoados e se 
estabeleceram como criadores de gado, contribuindo para a configuração fundiária de 
grandes produtoras de gado na região, existente até hoje. Matias Cardoso fundou o 
povoado que hoje é chamado Morrinhos e seu filho fundou São Romão e Porto Salgado, 
o importante município de Januária atualmente.No final do século XVIII começaram a 
surgir os primeiros sinais da decadência da mineração, ocasionando, também, a 
decadência econômica do sertão mineiro (que tinha na região de mineração do Estado 
um dos principais mercados consumidores), sendo consolidada no século XIX.  
 

Entre os séculos XIX e XX, a região foi cenário de guerra entre os grandes 
fazendeiros (os coronéis), que comandavam grupos de agregados e vaqueiros (os 
jagunços), para guarda de seus patrimônios e disputa de territórios. Os jagunços 
tornaram-se bandos que guerreavam no sertão em nome de seu chefe (alguns aliados ao 
governo e outros contra) e são os personagens históricos mais característicos da região, 
vivos na memória de toda a população local. 

 
Nesta história regional, podemos destacar a presença marcante de Antônio Dó 

que, depois de se ver injustiçado pelo poder público e por um fazendeiro vizinho, juntou 
seu próprio grupo de jagunços e se tornou um dos mais famosos bandidos sociais do 
noroeste mineiro. Tal batalha perdurou por cerca de 17 anos, nas décadas de 10 e 20. 
 

Hoje em dia não existem mais jagunços organizados em bandos que guerreiam, 
mas existem vaqueiros e descendentes desta época que guardam em seus traços e em 
sua memória as características herdadas desta cultura. Características expressas no 
vestuário, no jeito de falar e de se relacionar, na alimentação, nas rodas de música e de 
conversa, enfim, no viver no sertão. 
 

No século XX a ocupação do sertão noroeste de Minas Gerais teve seu segundo 
grande fluxo migratório. No início do século, a migração foi advinda, principalmente, de 
outras regiões do Estado de Minas Gerais, após alterações políticas e econômicas do  

 
(*) Texto escrito pelo historiador Paulo Bertran. 
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país, na década de 20, que mudaram as organizações sociais do sertão, acabando com o 
coronelismo. A região Noroeste, então, passou a receber mineiros que buscavam fixar-se 
em terras pouco povoadas, originando a população mineira hoje existente no local. 

 
 
 Corrente Migratória do Rio Grande do Sul 
 
 
Na segunda metade do século, no final da década de 60 e início da de 70, um 

movimento nacional de incentivo político-econômico para a produção agropecuária e 
ocupação do cerrado foi iniciado com bastante força. Dois Planos Nacionais de 
Desenvolvimento (PND) foram executados pelo Governo Federal. No primeiro (1972 / 74) 
foram criados programas e projetos de atividades agropecuárias baseados em forte apoio 
ao crédito rural, criando na região dos cerrados infra-estrutura para desenvolvimento 
agropecuário regional com o decreto de criação do Programa de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (PRODOESTE). 

 
No segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (1975 / 79), um incentivo na área 

econômica e outro na área de pesquisa foram marcantes para o desenvolvimento da 
região. Em 1975 a instituição do Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
(POLOCENTRO) destina créditos para a correção de solos e, no mesmo ano, é criada a 
Empresa de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA). 

 
Dentro da implementação de políticas agropecuárias para a região de cerrados, a 

região do noroeste mineiro foi foco de um programa de ocupação territorial chamado 
Projeto Agrário para o Desenvolvimento de Serra das Araras – PADSA, realizado pelo 
órgão estadual de terras RURALMINAS. Dez famílias vindas do sul do país iniciaram a 
ocupação em 1976, após estudos topográficos específicos e loteamento feito pela 
RURALMINAS com ajuda de técnicos mineiros. Este foi o início do cenário que hoje 
resulta, especialmente, na Chapada Gaúcha. 
 

 
 Uma Estratigrafia Histórica 

  
Sem estranheza – pois a história fundacional é mais importante ideologicamente 

do que suas seqüências – a história do São Francisco é melhor conhecida no Século 
XVIII do que no XIX ou no XX. Estes estão mais próximos, incomodam mais, tangenciam 
famílias e pessoas do existir presente e sobretudo, não contém a magia dos mitos de 
origem. 

 
Sirvamo-nos, como a um corte estratigráfico, da grande pesquisa que Brasiliano 

Braz realizou sobre a história municipal da cidade de São Francisco, antiga Pedras de 
Cima ou Angicos, fundação de Domingos do Prado, um dos próceres da era Cardosiana 
plasmática1. 

 
Passado aquele auge de riqueza em meio à colonização bravia – que corresponde 

ao período da insurreição  de Maria da Cruz – descobriram-se em pleno coração do 

                                                           
1 Brasiliano Braz – ―São Francisco nos Caminhos da História‖ – 1977. 
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Cerrados as duas últimas grandes minerações do ciclo aurífero clássico brasileiro, 
setecentista: Paracatu e Santa Luzia de Goiás. 

 
Despovoou-se o vale franciscano de todo um gradiente geracional de impulsão 

demográfica, em favor da nova linha de expansão ocidental. 
 
O julgado paroquial de São Romão viu-se lentamente desvanecer-se de 

importância. Em 1800 foi anexado, junto com o vale abaixo, à nova, emergente e rica 
Comarca de Paracatu, que também capturava a Picada de Goiás e o trânsito mercantil 
para o grande oeste cerratense. Giraram os fluxos do sertão. 

 
A linha dinâmica da economia brasileira descolou-se da Bahia e de Pernambuco 

para o Rio de Janeiro, tornado capital. Um trauma de tal importância e que permanece 
desestudado... 

 
Pedras dos Angicos – atual cidade de São Francisco – levantar-se-ia, primeiro que 

Januária, da pasmaceira pós-mineratória. Em 1871 assumiria de São Romão a sede 
municipal da Comarca do São Francisco, arbitrante judicial e administrativa do vale. 
Curiosamente, parece que a destituição de São Romão, semi-conflituosa, partiu de 
dissenções internas. 

 
Em 1874 já operava a Câmara de São Francisco. Os Gomes, os Magalhães, os 

Abreus e Pereiras instalaram-se em novas oligarquias, antes mesmo que o primeiro barco 
a vapor arribasse em 1878. Nesse último ano toda a cúpula política responsável pela 
constituição do novo município foi literalmente exilada, menos o chefão, coronel Antônio 
Lisboa de Abreu. Eram do partido conservador. 

 
Subia ao poder o coronel Joaquim Nunes Brasileiro, ou exercendo ou controlando, 

ou opondo-se ao poder municipal, por longos 18 anos. Em 1896, em meio a um clima 
crescente de tensão, capangas ligados ao coronel invadiram São Francisco, a partir da 
sempre turbulenta Serra das Araras. Após assassinatos avulsos, incendiaram a casa do 
Juiz de Direito da Comarca, que depois de heróica resistência, foi morto junto com um 
filho. No outro dia, mataram outro filho e um sobrinho do inditoso juiz. Saquearam a 
cidade, que quase foi abandonada. Os assassinos eram sertanejos típicos, descendentes 
dos caiapós do sertão do Acaraí, serranos de Serra das Araras. A gente dos antigos 
Maciéis, o sertão profundo, junto ao qual existe o Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas. 

   
O governo mineiro reagiu, vários envolvidos foram presos e afinal, todos 

absolvidos. 
 
Seguiu-se, para surpresa geral, - entre 1896 e 1911, - quinze longos anos de paz, 

a que Brasiliano Braz chamou de “Era do Romantismo”. Fundaram-se duas orquestras 
musicais, escolas, um açougue modelo. As festas populares como as Cavalhadas e 
Reisados encontraram seu clímax. Vapores subiam e desciam no porto. Belas casas 
comerciais erigiram-se. Anos felizes e sem história portanto – comentava Braz – mesma 
expressão que usei em um livro de 1978, ao referir-me à generalidade histórica de Goiás 
no Século XIX, categoria arriscadíssima de História, conquanto não inverossímel nos 
cansares da dialética. 
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Evidente que configurações conflituosas cresciam à sombra, mas sem ocorrência 
de violência explícita. 

 
 
ANTÔNIO  DÓ 
 
Em 1911 reabriu-se a caixa dos males de Pandora no município de São Francisco. 

A política local voltou a ferver em discussões, tiros, assassinatos esparsos, violências 
diversas. Neste ano eclode a dramatis persona histórica de Antônio Antunes de Franca 
Dó. Se não falham os informantes de Saul Martins, Antônio Dó famoso teria 61 anos ao 
ingressar no Cangaço2. 

 
A família Dó viera da Bahia imigrada e em alguns anos construiu razoável 

patrimônio rural, a que não faltava uma casa na cidade de São Francisco. 
 
Envolveram-se porém em questões divisórias de terra – briga por uma nascente d‘ 

água – em que o oponente era politicamente mais forte, mais integrado ao mando 
municipal. 

 
Durante a pendência, Antônio Dó foi barbaramente seviciado, um seu irmão morto 

e seu gado roubado. 
 
Retirou-se o injustiçado para o sertão de Serra das Araras, onde juntou um bando 

armado. Logo assediou Antônio Dó a cidade de São Francisco (1913), exigindo a 
indenização de seus bens. Esperando-a, retirou-se com seus 18 homens para a tapera de 
sua antiga fazenda. Uma tropa de quase 40 militares foi ao seu encontro e dizimou-se, 
perdendo o homens. 

 
Antônio Dó recuou, então, para o povoadozinho de Vargem Bonita, município de 

Januária, no flanco leste do Parque Nacional. Belo Horizonte enviou mais 56 soldados e 
sob comando do Alferes Félix Rodrigues da Silva – o Felão – 80 soldados atacaram o 
arraial. De um jato, Dó liquidou 20 e fugiu, mas a milícia desforrou-se vergonhosamente 
em cima da povoação desarmada de Vargem Bonita, com o assassínio de 20 ou 30 
pessoas e o incêndio das casas, com pelo menos uma família inteira, com 5 crianças, 
tendo morrido pelo fogo. Felão praticou verdadeiros horrores, quase inacreditáveis, não 
fossem narrados pela autoridade de Saul Martins, coronel da Polícia Militar de Minas. 

 
Retirando-se do massacre de Vargem Bonita, Felão arranchou-se na Fazenda 

Santa Rita, cuja tapera e cemitério existem em plena área do Parque Nacional Grande 
Sertão Veredas. Vargem Bonita e Santa Rita  eram distritos de Januária e sua influente 
população tornou-se simpática a Antônio Dó, ante tão inédita violência da autoridade 
contra a população civil. 

 
Reclamando um dos sitiantes do Santa Rita – um velho – da truculência dos 

soldados, mandou Felão denudá-lo e amarrá-lo a um pau, enquanto seviciava sua mulher 
e as duas filhas, obrigando-as depois a cozinhar nuas para a soldadesca. 

 
Mas o auge da violência e humilhação viria em seguida. O Alferes psicopata, 

sabedor de que o povo dali o gozava com uma cantiga trovada, mandou reunir homens e 

                                                           
2 Saul Martins – ―Antônio Dó‖ – Belo Horizonte, 1967 
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mulheres da vizinhança, tirou-lhes as roupas e ordenou a Ronda dos Nús. Alternando 
homens e mulheres nús, os primeiros assoviando e elas cantando a tal cantiga, ao ritmo 
de chibatadas e de uma tampa de cadeira improvisada de tambor, fez com que pusessem 
a mão direita no ombro do próximo e, para o cúmulo, o dedo médio da mão esquerda no 
ânus, ante os apupos dos soldados bêbados, como a tudo relata Saul Martins em seu 
livro. 

 
O governo voltou a reagir. Outra expedição militar foi ao encontro de Antônio Dó 

na divisa Minas-Goiás-Bahia, no alto Carinhanha. Foi batida. Antônio Dó homizou-se em 
Sítio da Abadia, Goiás, sob a proteção do Coronel Joaquim Gomes de Ornelas. 

 
Em 1914 as autoridades de São Francisco propuseram trégua ao Dó, desde que 

se afastasse da cidade. 
 
No mesmo ano – dentro do Parque Nacional Grande Sertão Veredas -, Antônio Dó 

matou o dono dos 15.000 alqueires de terras do Mato Grande, fazenda ao longo do Rio 
Preto, Joaquim Antônio Soares, que se envolvera em uma série de crimes passionais por 
conta da amázia de um filho. 

 
À frente de 12 homens, matou e roubou o velho fazendeiro, deixando-o insepulto e 

crivando o cadáver diariamente de tiros, durante dez dias. Custou-lhe o fato a inimizade 
de poderosos fazendeiros, tementes de igual sorte, embora não se possa descartar por 
parte de dó uma vingança pelo absurdo da Ronda dos Nús. 

 
Fugiu Dó para Formosa de Goiás, onde contava com o apoio da família Lobo. De 

lá pôs-se a serviço do coronel João Duque em Carinhanha, primo de Ornelas, e terminou 
por assentar garimpo de pedras preciosas em um  afluente do Urucuia, onde viveu dois 
ou três anos, como empresário respeitado, de lá trazendo um saquinho de gemas que 
será um dos motivos de sua perdição. 

 
Mas a questão do cercamento das terras continuava a ferver o sertão. Antônio Dó 

era chamado quase que para atuar como juiz dessas questões. A impressão que se tem 
da leitura de Brasiliano Braz é que Antônio Dó, já na década de 1920, tornara-se uma 
espécie de eminência parda truculenta do noroeste de Minas, imiscuindo-se na política 
dos coronéis e proprietários, herói para alguns, inimigo virtual para outros, e talvez por 
todos temido. 

 
Em 1929, o vigário de São Francisco pediu sua intervenção no caso de uns 

lavradores pobres, prejudicados por um agrimensor em certa partilha de terras. Antônio 
Dó o sequestrou e o obrigou a pagar indenização do malfeito. Mas o agrimensor era irmão 
de um dos senhores de Brasília de Minas, ajagunçado de um pequeno exército, como, 
aliás, a maior parte dos outros fazendeiros do vale e contratou um jagunço para infiltrar-se 
junto a Antônio Dó e matá-lo. 

 
Esse tal, apelidado Fulô, aliciou um dos líderes dos grupos de capangas chefiados 

por Antônio Dó e acertaram o butim. Fulô ficaria com o gado de Antônio Dó e o outro com 
uma suposta garrafa de ouro e diamantes que o chefe possuiria, que tal se tornara o 
aumentativo do simples saquinho de pedras preciosas, no entender de Brasiliano Braz. 

 
Francilha, quarta concubina de Antônio Dó, apaixonada por um galã do bando, foi 

aliciada pelos comparsas, pois era dado como verdade que este só poderia ser morto 
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sem o capote habitual, onde guardava o patuá que lhe ―fechava‖ o corpo. Tirá-lo não 
devia ser difícil para a mulher. 

 
Estaria Antônio Dó colhendo – sem o capote, - uns agriões no canteiro, à beira do 

rancho. Alguém desferiu-lhe, com uma mão de pilão, o primeiro golpe à cabeça e outros e 
mais outros que a deixaram informe, seguido de uma saraivada de tiros que chegaram a 
queimar-lhe a roupa, conta Brasiliano Braz. 

 
Era 14 de Novembro de 1929, no sítio do Logradourozinho, afluente do ribeirão 

Aldeia, na terra antigamente caiapó de Serra das Araras. Desses caiapós provém talvez o 
nome Aldeia. A polícia mineira, que vinha temerosa, sempre no encalço após várias 
derrotas, sem maiores problemas dispersou os remanescentes do bando de Antônio Dó, o 
mais famoso dos gangaceiros do norte de Minas no século XX, durante longos 18 anos de 
cangaço, tendo morrido, parece, com 79 anos de idade. Alguns de seus jagunços, como 
Miguel Fogoso e Martinho Berto viveram muito e na década de 1970 eram aposentados 
do Funrural. 

 
Enquanto Antônio Dó sacodia o sertão profundo, por igual período a vida política 

de São Francisco foi agitada pelos desmandos, assassinatos e quizílias de sempre – 
salvo aquela inexplicável Era do Romantismo, citada por Braziliano Braz. 

 
 
COLUNA PRESTES 
 
Episódio pouco lembrado é a passagem pela região da Coluna Prestes, em 1925*. 

No entanto o Sr.Pedro ―Boca‖ Cardoso citou-nos a ―Recoluta‖ – Recolhimento, pilhagem – 
dos homens do ―Isidoro‖, antigo morador da região. É um caso raro de citação do primeiro 
comandante da revolta, o general Isidoro Dias Lopes, que já não acompanhava os 
soldados rebelados nesta etapa, mas ainda deixava sua fama política pregressa no 
noroeste de Minas. 

 
A rebelião é muito mais conhecida por Coluna Prestes, do nome de seu mentor, 

Luis Carlos Prestes, fundador do Partido Comunista no Brasil – o conhecido Cavaleiro da 
Esperança do livro de Jorge Amado – indiscutivelmente uma das grandes figuras do 
século XX brasileiro, como nos inspira em cuidados a história do Sertão. 

 
Vinda de Goiás, com a moral levantada pela batalha de Anápolis, em que 

incendiaram alguns caminhões do Exército, a Coluna Prestes entrou em Minas em agosto 
de 1925, justo a pátria natal do arqui-inimigo da Coluna, o Presidente da República, Artur 
Bernardes! 

 
O comandante João Alberto Lins de Barros, adiantando-se com 90 homens e duas 

metralhadoras chegou a entrar em São Romão, mas recuou logo para a barra do Urucuia, 
onde metralhou um rebocador com soldados legalistas. Teve porém que fugiu ao 
combate, volvendo para encontrar-se com o Quartel General e o grosso da Coluna em 
algum ponto não identificado das cabeceiras á margem esquerda do Urucuia. 

   

                                                           
*
 Ver, entre outros: Lourenço Moreira Lima – ―A Coluna Prestes‖ – Ed. Alfa – O mega, São Paulo, 
1979 e o excelente Neill Macaulay – ―A Coluna Prestes‖ – Difel, R.J., 1977. 
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Uma outra patrulha, comandada por Djalma Dutra, postou-se em frente á cidade 
de São Francisco, mas não se aventurou a atravessar o rio, tudo terminando com uma 
grande bebedeira dos revoltosos. 

 
Por fim, ao cabo de 20 dias, a Coluna transpôs o Carinhanha, possivelmente pelo 

eterno porto de Muriçoca, dentro do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, antigo 
cruzamento de estradas que contrasta sua inocência natural com inesperada agitação 
histórica, como no caso já visto da Ronda do Santa Rita e outros episódios que se verão. 

 
Quanto à Coluna, reentrou para Goiás (Mambaí), via o temido Liso do Suçuarão. 

Todos seus comandantes, exeto o comunista Prestes, tomarão vitoriosamente o poder no 
Brasil, em seguida, na famosa Revolução de 1930. 

  
Com a revolução de 1930, sobe ao poder o próprio escritor Brasiliano Braz  e sua 

geração – intendente e prefeito de São Francisco por várias vezes – depois sucedido pelo 
filho Petrônio Braz, tendo como opositor, por quinze anos, o Dr. Oscar Caetano Jr., 
igualmente filho de um procer do passado. Em sucessivas administrações, São Francisco 
e seu extenso município foi sendo dotado de infraestrutura econômica e social: escolas, 
estradas, saneamento, prédios públicos, enfim dezenas de ações pontuais que todavia 
não lhe retiraram de todo a condição sertaneja – o deserto humano. 

 
Estamos já no período J.K. Em 1959 inaugura-se a pequena hidrelétrica do Rio 

Pandeiros, em belíssimo parque de águas contrastante com o Cerrado seco. 
 
Há no entanto como que um consenso entre a população do noroeste de Minas, 

quanto ao papel da violência em sua História. E, hoje, uma sua simbólica delimitação 
como período encerrado sem pejos. 

 
   
CARRANCISMO 
 
Ouvimos, com emoção, de alguns sertanejos do Parque, o enunciado de uma 

verdadeira nova Categoria de História para discriminar as violências do passado: A Era 
do Carrancismo. 

 
Nada a ver com as carrancas famosas que ornavam as proas dos barcos do São 

Francisco (e também do Tocantins), herdeiras diretas das efígies das caravelas 
portuguesas, como nô-lo provou o pesquisador Carlos Francisco Moura. 

 
Antes, Era do Carrancismo devido á gente carrancuda do passado, homens e 

mulheres sem riso, de cara amarrada para se antecipar – como se vê tão freqüentemente 
em fotografias da 1ª metade do século XX – a uma sociedade violenta circunjacente. 

 
O passado, embora remeta-nos à nostalgia dos paraísos perdidos, era mais mau 

do que o presente, formulava a anciã poetisa sertaneja Cora Coralina – com o 
conhecimento de quem atravessara de um Século para outro – sem perder a esperança 
de um dia surgir uma jovem geração feliz. 

 
Com a delimintação da “Era do Carrancisco” quereriam aqueles sertanejos 

humildes acenar com tréguas para um era de paz? 
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O enunciado da experiência vivida da História, que vez que se revela, deseja o seu 
aposto... 

 

  
OS CENÁRIOS DE ROSA 
 
Não entraremos aqui por sua resenha literária ou ficcional, uma das mais 

volumosas do Brasil, uma atração sem retorno, um inquérito interminável de hipóteses e 
de impressões. 

 
João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo-MG, cidade do Alto São Francisco, 

próxima à gruta famosa de Maquiné, que, aliás é explorada turisticamente desde fins do 
século XIX. O nome Cordisburgo vem da devoção sob a qual se fundou a cidade,  ao 
Coração de Jesus, de onde ordis, coração em latim, e burgo, cidade em alemão. Coisas 
beatas curiosas de missionários estrangeiros antigos. 

 
Rosa formou-se em medicina e como capitão-médico integrou a Política Militar de 

Minas Gerais, sob o comando do major-médico Jucelino Kubitchek de Oliveira, o fundador 
de Brasília. Seu contato com o norte de Minas era grande e intenso, e além do 
recolhimento oral dos casos sertanejos, que alimentam toda sua obra, Guimarães Rosa 
era um homem universalmente culto, versado em filosofia e estudos de religião, 
principalmente as orientais, como nô-lo revelam os títulos dos livros de sua biblioteca. 

 
O cenário do romance é o norte de Minas e mais especificamente os cerrados das 

margens direita e esquerda do Rio São Francisco, cujas tipologias encontram-se quase 
todas preservadas na região. 

 
Os personagens centrais são Riobaldo - que também é o narrador da gesta - 

conflituosamente apaixonado por seu colega Diadorim, que fica-se sabendo, afinal, por 
sua morte, que era uma mulher. 

 
Ambos integram diversos grupos de jagunços até fixar-se o bando próprio de 

Riobaldo, dissolvido após a morte de Diadorim em uma guerra de vingança. E paremos 
por aqui... 

 
Não caiamos pela tentação de resumir a obra-prima roseana, pois quem leu o 

romance considerará a iniciativa ridícula. E quem não leu, inóqua. 
 
O fato é que desde 1978 o mineiro-brasiliense Alan Viggiano deixou claro ser o 

romance de Rosa totalmente estribado na geografia do norte de Minas. Todos ou quase 
todos os nomes citados no romance pertencem à topomínia regional e a locação das 
ações é de tal forma consequente no espaço, que Viggiano suspeitava ser "Grande 
Sertão: Veredas" uma excelente reportagem, calcada em fatos reais acontecidos, assim 
como o foi dessa natureza o grande relato - muito anterior - de Euclides da Cunha sobre 
os sertões bahianos e a guerra de Canudos. 

 
Há porém a licença poética e ficcional. Se em outras obras Rosa decalcou 

personagens reais como o Manuelzão, inspirado em Manuel Nardi, tanto pode quanto não 
pode ter feito o mesmo com a história de Grande Sertão: Veredas. Ou seja, pode ter 
colado personagens reais e ficcionais à vontade, retrabalhando a trama do romance até a 
forma em que o temos. 
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Material para tanto não faltaria, pois na primeira metade do século XX cada 

fazendeiro de maiores posses - diz-nos Brasiliano Braz - tinha seu pequeno ou grande 
grupamento de jagunços, o que multiplica a probabilidade de verossimelhança dos relatos 
roseanos por 100, 200, 500 vezes... 

 
Há sempre uma inclinação para identificar os personagens de "Grande Sertão"  

com a saga real muito conhecida, atrás vista, de Antônio Dó. Mas um exame superficial 
de sua biografia com a de Riobaldo é suficiente para descartá-lo. Com o que nos restam 
499 outras possibilidades para o relato verdadeiro, que talvez jamais venha à tona, se é 
que existiu. 

O renome que "Grande Sertão: Veredas" alçou na paisagem literária brasileira 
lembra, por outras vias, o mesmo renome de Antônio Dó na construção do imaginário 
sobre o São Francisco mineiro. E que não está sendo mais aquilo que foi, da região 
assolada anos a fio pela miséria humana e social e pelas consequências do jaguncismo 
endêmico. 

 
A Era do Carrancismo virou sua página, diriam os neo-sertanejos. Virou? Virou. 

Mas pelas vias de dúvidas, Guimarães Rosa não exorcizaria o livro das transmutações... 
 
O tempo dança. O tempo muda. 
 
 
OS CERRADOS E OS SERTANEJOS 

  
O Cerrado é dominante, com toda sua orquestrada paisagem de jardins naturais, 

como descrevia o Dr. Glaziou em 1893, desde o cerradão, o carrascal até as veredas 
famosas de buritizais, passando por diversas paisagens intermediárias.  

 
Os nomes Cerrado, Carrasco, Vereda, e Catinga são encontrados em documentos 

do século XVIII já com conotações específicas. Variaram porém ao longo do tempo, entre 
eles a denominação “Cerrado”, deixando de ser designativa de uma fitofisionomia para 
designar uma totalidade ambiental. Warming, discípulo dinamarquês do famoso Dr. Lund 
foi o primeiro a descrever o Cerrado, em 1892, em Lagoa Santa- MG, lugar tão cruzado 
de coisas importantes para a história da ciência. 

 
O sinônimo antigo para Cerrado – os Gerais – parece-nos descrever melhor a 

complexidade paisagística do ecossistema. Gerais implica em junção de gêneros – matos, 
campos, várzeas – nessa harmônica unidade na diversidade que é exatamente o 
Cerrado. 

 
Metade ou mais de Minas é Cerrado, é Gerais. Já houve até quem pensasse 

Minas Gerais como uma antinomia. De um lado as Minas, as montanhas, a cultura Carlos 
Drumond de Andrade. De outro os Gerais cerratenses, as chapadas, o universo de João 
Guimarães Rosa. De fato, dois povos diferentes e complementares, um dos ares, o outro 
solar. Um serrano, neo-europeu. O outro planaltino, ribadeiro, brasileiro, mestiço. Um 
envolto com os mitos fundadores de Fernão Dias e da Inconfidência. O outro com Matias 
Cardoso e os motins de Maria da Cruz. 
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Desde a grande reportagem de Euclides da Cunha sobre a guerra de Canudos, 
milhares de páginas foram escritas sobre os sertões do interior do Brasil, muitas vezes 
uma coisa tomada pela outra, interior e sertão. 

 
Não nos parece ser uma categoria antropológica, assim quase metafísica, como 

se vê em modernas teses e para o que o gênio literário de Guimarães Rosa - para 
estímulo ficcional dele próprio - muito contribuiu. 

 
O sertão, historicamente, geograficamente, ecologicamente, permanece em sua 

descrição euclidiana. 
 
A denominação, vinda do latim desertonis é antiga na língua portuguesa. A 

documentação mineira do século inicial denomina, à vontade, os sertões diversos que 
houveram e ainda há, sempre com o mesmo sentido de escassez de povoamento, de 
baixa densidade demográfica, de baixa integração com os núcleos dinâmicos de 
colonização. 

 
Em outros termos, o sertão quando se povoa e se integra deixa de ser sertão. 

Quem designaria hoje o sertão do Paraopeba ou do Rio Doce ou da Farinha Podre 
(Triângulo mineiro), como no passado? Ou dezenas de outros sertões nomeados 
antigamente, substituídos hoje pelo conceito de região, às vezes pelo nome de uma 
capital regional integrada, às vezes o vale de um rio inteiramente colonizado e 
estruturado, sempre em densidades crescentes de ser não-deserto, sertão extinto. 

 
Mesmo um conjunto geográfico extensamente conhecido em sua generalidade, 

como o sertão do São Francisco, comportava descontinuidades mais íntimas, relativas a 
seu estado de arte, como aqueles internos do Sertão do Acarí ou Sertão do Urucuia ou o 
de São Felipe ou o citado de Santa Maria, assim nomeados desde o século XVIII, 
vagamente mantidos hodiernamente  pelos românticos porquanto mudou em essencial a 
sua condição desértica. 

 
Entrando pela caatinga nordestina a designação é mais resistente, vez que as 

condições mesológicas permanecem incontornáveis em função das falhas hídricas que 
impedem o adensamento populacional e cultural. E fomentam ciclos desastrosíssimos, na 
própria região de atraso econômico e fora, de um exército de reserva de novos pobres 
concorrendo com pobres antigos. 

 
Acima de 800 milímetros de precipitação hídrica, em condições edáficas variáveis, 

o cerrado medra bem em 2 milhões de km2, ocupando 1/3 da superfície brasileira. Na 
região que nos ocupamos, domina as margens esquerda e direita do São Francisco, 
avançando depois suas savanas pelo interminável  centro do país, até esbarrar na 
Amazônia. 

 
O sertão do São Francisco mineiro guarda as gradações de diversidade que 

constituem a alma mesmo do Cerrado, e que porisso mesmo entende-se muito mais 
como bioma do que como a fitofisionomia plural que é. 

 
Em contexto geralmente semi-árido e de solos pobres, na calha mesmo do São 

Francisco e em alguns de seus tributários alagáveis, as vazantes constroem sedimentos 
brejosos propícios, em pequenas extensões, à agricultura anual de víveres. É o reino do 
barranqueiro, dizimador dos matos ribeirinhos, constituinte de uma sociedade mais 
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estável e semi-urbana, aldeã no antigo estilo português, e às vezes, em estilo neo-
indígena. 

 
Contrasta, embora comunicante, com o homem das chapadas ondulantes, - 

esculpidas nas rochas do Bambui, com seu fundo de mar sublevado, - nos novos e 
mesmos areais que escorrem monocórdios até as veredas hidrófilas livres das beira-rios, 
reino da Mauritia flexuosa, o buriti imemorial cravado nas letras da saudade do grande e 
esquecido escritor mineiro Afonso Arinos, o velho. 

 
As vazantes, com sua pequena agricultura de brejo parecem-nos muito típicas do 

São Francisco e quase inexistentes em outras plagas da savana brasileira. Os Egípcios 
tinham algo parecido nas famosas vazantes do Nilo. 

 
As comunidades agrícolas costumam formar em seus rincões barranqueiros, um 

povo alegre, sensual, praieiro, biriteiro, não raro encontrável em toda a savana nas 
antigamente chamadas “bocas do sertão”, como o nome indica, o vestíbulo em que 
permeia o estreito cordão umbilical integrativo por onde escoa o sertão. 

 
Já o sertão mesmo, por viçoso que seja o cerrado é, de natureza, restrito, seco. 

Permite – sempre no brejinho – uma agricultura limitada de caráter familiar e o mais é o 
pastoreio extensivo que constitui o exedente monetizável, comercializável dentro de uma 
lógica beirando a troca de escambo. Cabeças de gado por produtos manufaturados. 

 
Uma vida familiar simples, pelo gosto de viver, despida da patrimonialidade como 

essência, incompreensível às visadas da vida burguesa, alicerçada no acréscimo 
permanente de bens, tomados como progresso, desenvolvimento, etc. 

 
O telurismo da condição vivente sertaneja, de tão implícita não se nomeia, 

simplesmente exercita-se em situações quase incompreensíveis para o homem urbano, 
este um confuso palreador que não sabe que lhe foi subtraída a vida na natureza – e que 
dela tem medo – e que defende sua destroçada civilização urbana com o olhar treinado 
para ver miséria e pobreza na filosofia do viver sertanejo. Mas, que suspeitando de algum 
erro existencial básico, o mitifica: eu, o leitor e talvez João Guimarães Rosa. 

 
Quanto mais o sertão é sertão semi-despovoado, mais o sertanejo lembra o índio. 

A estratégia de locação espacial é muito parecida. Cada ramo de ribeirão – o galho 
sertanejo – lembra um embrião de nação, de reino, de famílias aparentadas em torno a 
um precioso e escasso manancial d‘água.  

 
O Dr. Eurico Miller, arqueólogo, estudando taperas coloniais no oeste do Distrito 

Federal, por sob diversas delas encontrou vestígios de habitações indígenas, que foram, 
muitas delas, - antes dos atuais formatos tribais coletivos -, unidades mono-familiares 
adjuntas em algum micro-sistema ambiental. A história antiga das "nações" indígenas, 
passa o tempo todo pela arte de fragmentá-las em novos núcleos fundacionais. 

   
O que difere liminarmente o índio do sertanejo é a concepção metafísica de vida, 

embora ambos provenham de culturas preocupantemente rasas em matéria cosmológica 
e cosmogênica. O índio brasileiro tende ao panteismo simplório, expresso em seus mitos 
infantilmente telúricos. Já o sertanejo professa o ethos cristão ocidental dito monoteista, 
na verdade trinitário em Pai, Filho e Espírito Santo, sacro mistério confuso que talvez 
desoprima e oxigene espaços mentais para um existir cotidiano meio aleatório, meio zen, 
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trivialmente irresponsável diante do fatalismo. Um povo fatalista, e no entanto avesso ao 
fatalismo... Simultaneamente índio e não-índio: povo brasileiro... 

 
São simples diante da morte e dos inevitáveis da vida. Os cemitérios sertanejos – 

bem como os de muitos dos índios – dura enquanto duram as cruzes de madeira, até que 
o cerrado a tudo encubra. Muitas vezes o sepultamento ocorre anexo ao quintal 
doméstico e neste caso o lugar da inumação pode virar marco topomínico, o que não é 
freqüente. 

 
O sertanejo conforma-se ao mesmo destino de suas raras fotografias, objetos 

altamente desvanecíveis, como as casas de palhas que os guardam no trânsito da vida. 
 
E teria uma vertente de inconsciente coletivo, talvez ligada ao ciclo anual de 

transumância a que a frutificação do cerrado induz, em que se junta ao índio – e que é 
sobretudo dele herdado. A matricialidade visceral funda, não só do sertanejo, mas de 
quase todos os brasileiros, concorda a grande mãe índia e a mãe de leite africana, 
subjacentes, com aquele pai português, feliz aldeão comedor de couves, a quem a ironia 
da História e da Geografia impôs o destino aleatório de navegante desbravador. 

 
Os nossos Ulisses. Navegantes de sertão. Viver é viajar. 
 
 
 
CARINHANHA SETECENTISTA 

  

UUmm  rrootteeiirroo  ddee  vviiaaggeemm  ppeelloo  nnoorrooeessttee  ddee  MMiinnaass  ppoouuccoo  ccoonnhheecciiddoo  éé  oo  ddoo  ccaappiittããoo--

ggeenneerraall  LLuuiiss  ddaa  CCuunnhhaa  MMeenneezzeess  ––  oo  FFaannffaarrrrããoo  MMiinnééssiioo  ddaass  ――CCaarrttaass  CChhiilleennaass""  ––  qquuee  aanntteess  

ddee  ggoovveerrnnaarr  MMiinnaass  ggoovveerrnnoouu  aa  CCaappiittaanniiaa  ddee  GGooiiááss..  RReeggiissttrroouu  LLuuiizz  ddaa  CCuunnhhaa  ooss  ppoonnttooss  

uullttrraappaassssaaddooss  nnoo  lloonnggoo  ppeerrccuurrssoo  ddaa  EEssttrraaddaa  RReeaall  qquuee  ccrruuzzaavvaa  ddaa  BBaahhiiaa  aattéé  VViillaa  BBooaa  ddee  

GGooiiááss,,  ((ccoorrttaannddoo  ppeerrttoo  ddoo  aattuuaall  ssííttiioo  ddee  BBrraassíílliiaa,,  nnaa  CCoonnttaaggeemm  ddee  SSããoo  JJooããoo))  ee  ddee  VViillaa  BBooaa  

((GGooiiááss--VVeellhhoo))  ààss  mmiinnaass  ddee  CCuuiiaabbáá  ee  àà  eexx--ccaappiittaall  mmaattooggrroosssseennssee  ––  VViillaa  BBeellaa  ddaa  

SSaannttííssssiimmaa  TTrriinnddaaddee  --  ,,  ccoonnffiinnss  ddoo  RRiioo  GGuuaappoorréé,,  ffrroonntteeiirraa  aattuuaall  ccoomm  aa  BBoollíívviiaa..  AA  mmaaiiss  

hheerróóiiccaa  ee  lloonnggaa  eessttrraaddaa  ffoorrmmaaddoorraa  ddoo  BBrraassiill,,  lliiggaannddoo  oo  AAttllâânnttiiccoo  aaoo  ssooppéé  ddaa  CCoorrddiillhheeiirraa  

ddooss  AAnnddeess......  

  

NNaaqquueellee  aannoo  ddee  11777788  aa  eessttrraaddaa  ccoonnttoorrnnaavvaa  oo  nnoorrooeessttee  ddee  MMiinnaass..  AAttrraavveessssaavvaa--ssee  oo  

SSããoo  FFrraanncciissccoo  ddoo  ppoorrttoo  ddaa  MMaallhhaaddaa  ppaarraa  oo  aarrrrrraaiiaall  ddee  CCaarriinnhhaannhhaa,,  eemm  ccaannooaass  aattaaddaass  

dduuaass  aa  dduuaass..  JJuunnttoo  aaoo  aarrrraaiiaall,,  aa  ffaazzeennddaa  ddoo  CCaappiittããoo  AAttaannáázziioo  ddee  SSiiqquueeiirraa,,  qquuee  ppoorr  nnoommee  

ccoorrrreettoo  ddeevveerriiaa  sseerr  AAttaannáázziioo  ddee  CCeerrqquueeiirraa  BBrraannddããoo,,  bbuuggrreeiirroo  ppoorrttuugguuêêss  ccaassaaddoo  ccoomm  

ppaauulliissttaa,,  mmuuiittoo  cciittaaddoo  nnoo  ssééccuulloo  XXVVIIIIII..  PPrroodduuzziiaa  aannuuaallmmeennttee  220000  bbeezzeerrrrooss,,  oo  qquuee  nnããoo  éé  

mmuuiittoo..  

  

PPaarraa  CCaallddaass  TTiibbiirriiççáá,,  CCaarriinnhhaannhhaa  ccoomm  eessssee  ffeerroozz  nnoommee  ttuuppii  qquueerr  ddiizzeerr  ――AAccaarrii--

nnhhaannhhaa‖‖  oouu  ccoorrrreeddeeiirraa  ddooss  aaccaarrííss,,  uumm  ppeeiixxee  ddaa  ffaammíílliiaa  ddooss  ccaassccuuddooss,,  oo  qquuee  aaffiinnaall  éé  

ttrraannqquuiilliizzaaddoorraammeennttee  iinnooffeennssiivvoo  ccoommoo  ddeennoommiinnaaççããoo..  

  

AA  eessttrraaddaa  ppaarreeccee  qquuee  eevviittaavvaa  aass  mmaarrggeennss  ddoo  CCaarriinnhhaannhhaa,,  mmaass  oo  vviinnhhaa  ccoosstteeaannddoo  

ppeelloo  nnoorrttee  aattéé  aa  ffaazzeennddaa  ddee  EEnnggeennhhoo  ee  RRooççaa  ddoo  CCaappiittããoo  JJoosséé  ÁÁllvvaarreess  BBrraannddããoo,,  ppoorr  cceerrttoo  

qquuee  oouuttrroo  ddooss  BBrraannddõõeess  aappaarreennttaaddooss..  

  

AA  cceerrccaa  ddee  uunnss  110000  kkmm  aa  ooeessttee  ddoo  aarrrraaiiaall  ddee  CCaarriinnhhaannhhaa  aattrraavveessssaavvaa--ssee,,  
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eennccoossttaaddoo  àà  bbaarrrraa,,  oo  rriioo  IIttaagguuaarrii..  

  

MMaaiiss  5500  kkmm  aa  ssuuddooeessttee  ee  cchheeggaavvaa--ssee  aa  PPrreessííddiioo  ddee  ccuujjoo  nnoommee  iinnffeerree--ssee  uummaa  

ccoollôônniiaa  mmiilliittaarr  ddee  ccoonnddeennaaddooss  ppeellaa  jjuussttiiççaa,,  ggeerraallmmeennttee  eemm  zzoonnaass  ddee  ccoonnfflliittoo  ee  rreedduuççããoo  ddoo  

iinnddííggeennaa..  ÀÀ  ééppooccaa  ddaa  vviiaaggeemm    ddee  LLuuííss  ddaa  CCuunnhhaa  ppaarreeccee  qquuee  jjáá  ssóó  eerraa  mmaaiiss  uummaa  ffaazzeennddaa  

ddoo  mmeessmmoo  CCaappiittããoo  JJoosséé  ÁÁllvvaarreess  BBrraannddããoo..  CCoonnssiiddeerráávveell,,  ccoollhhiiaa  440000  bbeezzeerrrrooss  ee  220000  ppoottrrooss  

aannuuaallmmeennttee,,  mmaass  nnããoo  aattiinnggiiaa  aass  qquuoottaass  ddee  11..000000,,  11..550000  bbeezzeerrrrooss  rreeggiissttrraaddooss  nnoo  uubbeerroossoo  

ee  ddooeennttiioo  PPaarraannãã  ggooiiaannoo,,  mmaaccrrooffúúnnddiioo  ddaa  CCaassaa  ddee  GGrriijjóó  ddee  JJooããoo  FFeerrnnaannddeess  ddee  OOlliivveeiirraa,,  oo  

nnaabbaabboo  ddee  DDiiaammaannttiinnaa..  

  

DDaaqquuii  eennttrraa  oo  FFaannffaarrrrããoo  MMiinnééssiioo  ppeellaass  ““vvaarreeddaass‖‖  iinntteerrmmiinnáávveeiiss  ddoo  CCaarriinnhhaannhhaa......  

““qquuee  ffaazz  uummaa  mmuuiittoo  aaggrraaddáávveell  vviissttaa””......  AA  3300  ddee  sseetteemmbbrroo  ––  ((ttooddooss  ooss  mmaaiiss  vveellhhooss  ddee  

nnoossssoo  tteemmppoo  aaiinnddaa  aallccaannççaarraamm  aa  aabbeerrttuurraa  ddaa  tteemmppoorraaddaa  ddee  cchhuuvvaass  eemm  sseetteemmbbrroo  ee  nnããoo  

eemm  oouuttuubbrroo  ccoommoo  nneessttaa  vviirraaddaa  ddee  ssééccuulloo))  ––  uummaa  vviioolleennttaa  cchhuuvvaa  aarrrreebbeennttoouu  ccoomm  aa  bbaarrrraaccaa  

ddee  aaccaammppaarr  ddoo  ccaappiittããoo--ggeenneerraall,,  qquuee,,  nnoo  eennttaannttoo,,  ddiizz  eellee,,  eerraa  ddee  bbooaa  eessttooppaa  ee  aaffiixxaaddaa  aaoo  

ssoolloo  ccoomm  ““eessppeeqquueess””,,  qquuee  nnaaqquueellee  tteemmppoo  ccoommoo  hhoojjee,,  ssããoo  aaqquueelleess  ffeerrrriinnhhooss  ddee  pprreennddeerr  

bbaarrrraaccaa  aaoo  cchhããoo..  

  

EE  aass  cchhuuvvaass??  CCoommoo  éé  qquuee  ppooddee  oo  ppeerriiggoossoo  ssééccuulloo  XXXX  aaddiiaarr  eemm  uumm  mmêêss  aass  ssuuaass  

eennttrraaddaass??  

  

CCoonnttiinnuuaannddoo  aa  vviiaaggeemm,,  oo  ggeenneerraall  nnããoo  ccoonnsseegguuiiuu  ppaassssaarr  ppeellaa  PPoonnttee  GGrraannddee  ddoo  

IIttaaqquuaarrii,,  ppooiiss  ssuuaass  áágguuaass  iiaamm  mmuuiittoo  aallttaass  ppeellaa  cchhuuvvaaddaa,,  tteennddoo  qquuee  ccoonnttoorrnnaarr  aass  

ccaabbeecceeiirraass,,  rruummaannddoo  ppaarraa  oo  ppoouussoo  ddoo  FFoorrmmoossoo,,  vviiaa  oo  rriibbeeiirrããoo  ddoo  mmeessmmoo  nnoommee,,    ee  cceerrttaa  

LLaaggooaa  ddoo  LLeennççoo..  AA  aattuuaall  FFoorrmmoossoo--MM..GG  ttaallvveezz  nnããoo  eexxiissttiissssee,,  mmaass  jjáá  eerraa  ppoonnttoo  ddee  ppoouussoo  oo    

rriibbeeiirrããoo  ddoo  mmeessmmoo  nnoommee,,  aafflluueennttee  ddoo  UUrruuccuuiiaa..  OO  FFoorrmmoossoo  ddee  bbaaiixxoo,,  nnããoo  oo  FFoorrmmoossoo  ddee  

cciimmaa,,  qquuee  ddeessppeejjaa  ddiirreettoo  nnoo  SSããoo  FFrraanncciissccoo..  

  

DDeeppooiiss  ddaa  ffaazzeennddaa  ddoo  PPrreessííddiioo,,  nnããoo  cciittaa  LLuuiiss  ddaa  CCuunnhhaa  --  ppoorr  220000  kkmm  aaoo  lloonnggoo  ddoo  

CCaarriinnhhaannhhaa,,  --  qquuaallqquueerr  ssííttiioo  oouu  ffaazzeennddaa  aattéé  ppeerrttoo  ddee  oonnddee  aa  SSeerrrraa  GGeerraall  ddee  GGooiiááss  

ddeessppeennhhaa--ssee  ppaarraa  aa  CCoonnttaaggeemm  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa,,  ccoonnttaaggeemm  ppoorr  oonnddee  mmuuiittaa  rriiqquueezzaa  ppaaggoouu  

iimmppoossttoo  dduurraannttee  oo  ssééccuulloo  XXVVIIIIII,,  ee  qquuee  aappeessaarr  ddee  aallgguunnss  eessffoorrççooss,,  nnããoo  ccoonnsseegguuiimmooss  

llooccaalliizzaarr..  

  

PPaassssaaddooss  oo  oouurroo  ee  aa  ssiittuuaaççããoo  ffoorrâânneeaa  ddee  SSaallvvaaddoorr,,  ccoommoo  ccaappiittaall  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ee  

eeccoonnôômmiiccaa  ddoo  ppaaííss,,  oo  SSeerrttããoo  aa  ttuuddoo  eennccoobbrriiuu  aassssiimm  ccoommoo  ccaaiirraamm  eemm  ddeessmmeemmóórriiaa  aaqquueellaass  

aannttiiggaass  rreellaaççõõeess..  EEnnttrree  ÁÁrrvvoorreess  ee  EEssqquueecciimmeennttooss,,  ddiirriiaa  oo  PPrrooffºº    VViiccttoorr  LLeeoonnaarrddii..  

  

  
GRANDE VON MARTIUS 
 
Pelo São Francisco, durante o século XIX, passaram diversos viajantes 

estrangeiros, entre eles os sempre lembrados Auguste de Saint-Hilaire (anos 1820) e 
Richard Burton (anos de 1860), este último um notabilíssimo irriquieto que andou meio 
mundo e foi o primeiro ocidental a relatar uma visita a Meca. Tomado de paixão pela 
poesia de Camões, o traduziu para o inglês e rendeu-lhe homenagens ao visitar 
especialmente Goa, na Índia, para conhecer de perto a desdita asiática do poeta. 

 
Em nossa opinião, porém, o maior de todos os viajantes foi o bávaro Carl Friedrich 

Von Martius, o único que conseguiu ver o Brasil e os brasileiros como seus iguais, sem os 
detestáveis anteparos eurocêntricos de outros viajantes. 
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Em 1818, antes de encetar a extraordinária viagem que, junto com o Dr. Spix, os 

levaria até a Amazônia, já entrava para o São Francisco mineiro. Spix e Martius 
costumam ser mencionados juntos. Em realidade porém Martius é quem escreveu o diário 
de viajem e manteve, até o fim da vida, intensos contatos com o Brasil. Spix faleceu 
pouco depois da grande viagem. 

 
Esteve em Montes Claros, antiga Formigas. Conheceu ossos da megafauna em 

algumas grutas da região, destroçadas pela exploração de salitre. Seguiu para 
Contendas, atual Brasília de Minas, perto de onde, de fato, José Bonifácio de Andrade e 
Silva indicou um de seus lugares preferidos para capital do Império, em 1823, e que 
talvez guarde no nome Brasília de Minas rememoração da idéia. 

 
Talvez pesasse nas cogitações de Andrade a notícia colhida por Martius da 

espantosa prolificidade das mulheres daquele sertão chamado de São Felipe, o qual 
vinha sendo mais povoado havia apenas uns 40 anos. Não raro, diz Martius, mulheres de 
20 anos já eram mães de 8 ou 10 filhos, o que nos leva à primeira gestação às 
proximidades dos 10, 11 anos de idade da menina. Havia o caso relatado por Martius de 
uma senhora de pouco mais de 50 anos que já enumerava 204 descendentes vivos e 
que, se valer a média citada, já era, no mínimo, trisavó. Eram abundantes as roças no 
massapé da região, desmanchando-se suas montanhas calcáreas em solos alcalinos. Os 
cerrados próximos, eram também ricos em caça e em coleta, de formas que Martius ai 
estacionou para formar suas coleções, com estusiasmado apoio do vigário Nogueira 
Duarte, também cultor de História Natural. Na região, depara-se Martius,  pela primeira 
vez, com os buritizais, o quais não cessaria mais de admirar: colunas vegetais... 

 
De Contendas segue para a Fazenda do Capão, que havia sido de Maria da Cruz, 

como já vimos. Nas lagoas próximas contou mais de 10.000 animais reunidos, sobretudo 
aves, e foi excelentemente recebido pelo Capitão José Antônio Serrão, dono das Pedras 
de Baixo, hoje de Maria da Cruz, - 30 km ao norte -, atravessando o Mangaí da expedição 
quinhentista de Bruzza de Spinosa. Dali, como hoje, cruzava-se o São Francisco, de 
Porto do Salgado, margem direita, para Brejo do Salgado, margem esquerda, atual 
Januária. Uns poucos casebres, à época, mas com o comércio movimentado com a 
Bahia, pelo que Martius previa (1818) para breve – com toda razão – uma próspera 
cidade. 

 
Hospedou-se ali duas semanas com distrações de caçadas e festas entre ... “os 

joviais moradores”... que já em 1818 anunciavam o fervor alegre da população de 
Januária. 

 
De Januária, Von Martius e o Dr. Spix infletiram a oeste, apenas - dizia - para ter 

uma noção das terras goianas, percorridas no mesmo ano, de ponta a ponta, por outro 
austríaco, o Dr. Johann Emmanuel Pohl, um viajante reclamão que o historiador Nasr 
Chaul apelidou de ―Sofrido Pohl‖. 

 
Já nos primeiros dias no alto sertão, à luz das estrelas, Martius confessava tal 

―serenidade de alma, que nos sentimos ricamente compensados da falta do ambiente 
civilizado”... “de sorte que, dessa viagem, em vez de recordações de incômodos e 
perigos, só nos ficaram gravadas imagens deleitosas”...  Era a descompressão da 
ditadura dos lugares dito civilizados... 
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Sua primeira etapa de viagem era a fazenda do Sumidouro, para os lados da atual 
São Joaquim, seguindo o alinhamento aproximado da moderna rodovia. O Sumidouro 
famoso, em que desaparece por 200 metros o caudaloso Rio Pardo, servindo o mesmo 
de ponte natural interessantíssima à estrada. À vista da Serra das Araras, porém, virou-se 
nosso viajante para o noroeste  (tal devia ser a estrada colonial enfiando-se pelas 
cabeceiras do Rio Pardo, a partir da região de Januária) e vamos reencontrá-lo, léguas 
adiante, no Ribeirão dos Bois, já vertente para o Rio Carinhanha, a cerca de 20 km dos 
limites de leste do Parque Grande Sertão. Se não falha a interpretação, passaria por cima 
da Várzea Bonita de Antônio Dó, deixando Serra das Araras à esquerda, até atingir a 
cabeceira do Bois. 

 
Aqui no Ribeirão dos Bois se depara a Martius e seus companheiros, uma figura 

extraordinária, quase que uma Diana caçadora do sertão. Apareceu-lhes... ‖Uma mulher 
de formas atléticas, armada de sabre e espingarda que vinha ao nosso encontro, também 
caçando...” Essa amazona morena era a proprietária da Fazenda Iá (devia ser Inhá, 
corruptela de Sinhá), sita ali na vizinhança... “ela havia, desta vez, como freqüentemente, 
empunhado armas, para arranjar carne fresca para o marido velho e doente. A cerca da 
fazenda, guarnecida de numerosas caveiras de onças e guarás, parecia confirmar a fama 
das suas gloriosas caçadas”... 

 
Eis ai uma mulher de existência real que torna ainda mais verossível a Diadorim 

de Guimarães Rosa, às voltas com um imprevisto marido velho e caçando onças - a mais 
perigosa de todas as caçadas - seguramente para desinfestar esse maior predador que 
existiu contra a criação de gado. 

 
Segue Martius a O.N.O., com o mesmo destino de atravessar o Carinhanha rumo 

ao Formoso e ao Rio Paratinga – como o fará 20 anos depois o Dr. Gardner – pelo Porto 
da Muriçoca, em pleno Parque Nacional Grande Sertão Veredas... 

 
Spix e Martius irão até pouco além da Contagem de Santa Maria em Goiás, 

visarão daquelas alturas da Serra Geral o belo vale do Paranã goiano e retrocederão ao 
arraial do Carinhanha no São Francisco, em seis dias de marcha cavaleira, quatro dos 
quais ao longo do Rio Formoso, decantado por  real beleza expressa no nome. 

 
Poucos terão descrito como Martius a fisionomia das Veredas: ... “ao longo desses 

coqueirais, em que a natureza – escultora demonstra, por assim dizer, as formas e 
proporções mais nobres  na construção de colunas vegetais”... 

 
E desdobra-se em uma homenagem aos Sertanejos de alma meio zen que ... 

“mantiveram igualmente num estado (de serenidade) de alma, pela simplicidade e 
cordialidade do trato. São pobres, porém sem necessidades, de costumes rudes, porém 
de natural bondade”... Para além dos discursos da miséria ideológica e de uma história 
marcada conjunturalmente por endemias de violência, ou pela marca ficcional roseana e 
euclideana de um povo sábio ou forte, o sertanejo que vi há poucos meses pareceu-me 
tal qual parecia a Martius. Um povo simples e atencioso, vivendo em estado de natureza, 
incompreensível aos valores urbanos da sociedade de consumo incontida e malsã e não 
muito preocupados - além do razoável - se a história os extinguirá ou não. Aliás, como a 
qualquer um de nós... 

 
E Martius, naqueles idos de 1818, já avançava idéias de porque devem existir 

áreas preservadas como o atual Parque Nacional ... “para que já, sem demora, se iniciem 
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estas investigações científicas, naturalistas antes que a mão destruidora e transformadora 
do homem tenha obstruído ou desviado o curso da natureza... 

 
Reflexões modernas.  
 
Seria, no entanto preciso 180 anos para que o Grande Sertão Veredas se 

constituísse e hoje mais uma vez nos debruçássemos sobre a interrogação do homem, da 
Natureza, e de suas cambiantes relações na aceleração de uma voragem histórica que, 
particularmente nos dias que correm, suscitam reflexões indesejáveis de uma entropia 
generalizada. 

  

  
GEORGE GARDNER E O GRANDE SERTÃO 
 

OO  DDrr..  GGeeoorrggee  GGaarrddnneerr,,  mmééddiiccoo  ee  nnaattuurraalliissttaa  eessccooccêêss,,  eennccoonnttrraavvaa--ssee  nnoo  RRiioo  ddee  

JJaanneeiirroo  eemm  11883366,,  eennvviiaaddoo  ccoommoo  bboottâânniiccoo  ppeellooss  JJaarrddiinnss  RReeaaiiss  ddee  KKeeww..  EEmm  11883377  iinniicciiaa  

lloonnggaa  vviiaajjeemm  ppeellaa  BBaahhiiaa,,  PPeerrnnaammbbuuccoo,,  AAllaaggooaass  ee  oo  CCeeaarráá..  NNoo  CCeeaarráá  eexxttrraaiiuu  eexxeemmppllaarreess  

ddooss  ffaammoossooss  ppeeiixxeess  ffóósssseeiiss  ddoo  ssooppéé  ddaa  SSeerrrraa  ddoo  AArraarriippee,,  pprroovváávveell  ffuunnddoo  ddee  mmaarr  oonnddee  

ppaarreeccee  tteerr  ooccoorrrriiddoo  uummaa  ccaattáássttrrooffee  hháá  cceerrccaa  ddee  6655  mmiillhhõõeess,,  mmeessmmaa  ssuuppoossttaa  ddaattaa  ddaa  

eexxttiinnççããoo  ddooss  ggrraannddeess  ssááuurriiooss..  NNoo  pprroocceessssoo  ddee  ppeettrriiffiiccaaççããoo,,  ppoorr  sseeddiimmeennttooss  ddee  ccaallccáárriioo,,  

aallgguunnss  ppeeiixxeess  ddoo  AArraarriippee  sseeqquueerr  eennttrraarraamm  eemm  pprroocceessssoo  ddee  ppuuttrreeffaaççããoo..  

  

AAllgguumm  ggiiggaanntteessccoo  ddeessaassttrree  eeccoollóóggiiccoo??  

      

NNoo  sseerrttããoo  ttooddoo  ddoo  bbaaiixxoo  SSããoo  FFrraanncciissccoo  nnoorrddeessttiinnoo  ssóó  ssee  ffaallaavvaa  eennttããoo,,  rreellaattaa  

GGaarrddnneerr,,  ddooss  rreecceenntteess  aaccoonntteecciimmeennttooss  ooccoorrrriiddooss  nnoo  llooccaall  ddiittoo  ddaa  PPeeddrraa  BBoonniittaa,,  ddiissttrriittoo  ddee  

FFlloorreess,,  PPeerrnnaammbbuuccoo..  UUmm  ggrruuppoo  ddee  sseebbaassttiiaanniissttaass,,  ppaarrttiiddáárriiooss  ddoo  pprrooffeettiissmmoo  ddoo  55ºº  IImmppéérriioo  

--  eemm  qquuee  oo  RReeii  SSeebbaassttiiããoo,,  ssuuppoossttaammeennttee  mmoorrttoo  eemm  11557788  eemm  ccoommbbaattee  ccoonnttrraa  ooss  mmoouurrooss  

nnaa  ÁÁffrriiccaa)),,  --  vvoollttaarriiaa  ppaarraa  aa  RReeddeennççããoo  ddoo  IImmppéérriioo  ppoorrttuugguuêêss  ee  bbrraassiilleeiirroo..  GGaarrddnneerr  ddiizz  qquuee  

eennccoonnttrroouu  vváárriiooss  ddeelleess  eemm  ssuuaass  vviiaaggeennss  ee  oo  mmeessmmoo  aaffiirrmmaavvaa  vvoonn  MMaarrttiiuuss,,  vviinnttee  aannooss  

aanntteess..  DDeesseejjaarriiaamm  eennttããoo  ooss  bbrraassiilleeiirrooss  uumm  rreeii  nnoovvoo,,  aannttiippaattiizzaannddoo--ssee  ccoomm  oo  vveellhhoo  DD..  JJooããoo  

VVII??  

  

PPeelloo  rreellaattoo  ddee  GGaarrddnneerr  aaqquueellaa  sseeiittaa  ppeerrnnaammbbuuccaannaa  aaccrreeddiittaavvaa  qquuee  ddee  ddeennttrroo  ddee  

dduuaass  PPeeddrraass  BBoonniittaass  rreennaasscceerriiaa  oo  rreeii  DD..  SSeebbaassttiiããoo  àà  bboorrddoo  ddee  uumm  rreeiinnoo  eennccaannttaaddoo  --  ee  qquuee  

ttooddooss  ooss  qquuee  oo  sseegguuiisssseemm  sseerriiaamm  ffeelliizzeess  ee  ssee  ttoorrnnaarriiaamm  iimmoorrttaaiiss..  AAss  rriiqquueezzaass  eennttããoo  

aabbuunnddaarriiaamm  eemm  ttooddaass  aass  ccllaasssseess  ee  ooss  qquuee  ffoosssseemm  pprreettooss  oouu  ttrriiqquueeiirrooss  ssee  ttoorrnnaarriiaamm  

bbrraannccooss..  

      

EErraa  pprreecciissoo  ppoorréémm  oo  ssaaccrriiffíícciioo  ddoo  ssaanngguuee  hhuummaannoo  ppaarraa  oo  ddeesseennccaannttoo  ddoo  RReeiinnoo..  

PPrroovviissoorriiaammeennttee,,  ppooiiss  llooggoo  ttooddooss  rreennaasscceerriiaamm  iimmoorrttaaiiss..  

  

2211  ccrriiaannççaass  ee  2211  aadduullttooss  ffoorraamm  iimmoollaaddooss  eemm  ddooiiss  oouu  ttrrêêss  ddiiaass..  PPoorr  ffiimm  sseennddoo  

aassssaassssiinnaaddoo  oo  pprróópprriioo  pprrooffeettaa  oouu  ssaannttoo,,  aa  nnoottíícciiaa  ccoorrrreeuu  ee  oo  ccoommaannddaannttee  mmiilliittaarr  ddoo  ddiissttrriittoo  

iinnvveessttiiuu  ccoonnttrraa  ooss  rreemmaanneesscceenntteess..  

  

DDeezz  ddooss  ssoollddaaddooss  ffiiccaarraamm  ffoorraa  ddoo  ccoommbbaattee  --  cciinnccoo  ddeelleess  mmoorrttooss  --  ee  aa  ccaarrnniiffiicciinnaa  

sseegguuiiuu--ssee  ssoobbrree  ooss  ffaannááttiiccooss  ccoomm  mmaaiiss  2299  mmoorrttooss  ee  2244  pprriissiioonneeiirrooss,,  eennttrree  eelleess  1122  

ccrriiaannççaass..  AAoo  ttooddoo  uumm  mmíínniimmoo  ddee  9955  ppeessssooaass  iinntteeggrraavvaamm  aa  sseeiittaa,,  aa  qquuee  mmuuiittooss  ffuuggiirraamm  

aanntteess  ddoo  ccoommbbaattee,,  ppooddeennddoo  tteerr  aasscceennddiiddoo  oo  ggrruuppoo  aa  220000  oouu  mmaaiiss  ppeessssooaass..  
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EEuucclliiddeess  ddaa  CCuunnhhaa  ttaammbbéémm  ddeessccrreevveeuu  aa  ttrraaggééddiiaa,,  mmaass  ppaarreeccee--nnooss  qquuee  ttooddoo  oo  

eeppiissóóddiioo,,  bbeemm  ccoommoo  aass  qquueessttõõeess  ssoocciiaaiiss  ddeessssee  ssuurrttoo  ssuuppoossttaammeennttee  sseebbaassttiiaanniissttaa,,  aannddeemm  

aa  mmeerreecceerr  mmaaiiss  aapprrooffuunnddaaddooss  eessttuuddooss,,  ppoorr  ssuuaa  ssiinngguullaarriiddaaddee  nnaa  hhiissttóórriiaa  bbrraassiilleeiirraa..  

CCaannuuddooss  nnããoo  nnooss  ppaarreeccee  aa  ccoommppaarraaççããoo  mmeellhhoorr..  

  

DDoo  CCeeaarráá  ee  PPiiaauuíí  eennttããoo  ccoonnffllaaggrraaddooss  ccoomm  aa  RReevvoolluuççããoo  ddooss  BBaallaaiiooss,,  GGaarrddnneerr  

eennttrroouu  ppaarraa  oo  aattuuaall  TTooccaannttiinnss,,  gguuiiaannddoo--ssee  ppeellooss  ssooppééss  ddaa  SSeerrrraa  GGeerraall  ddee  GGooiiááss..  NNaa  bbeellaa  

NNaattiivviiddaaddee--TTOO  aaiinnddaa  eennccoonnttrroouu  ppaarrooqquuiiaannddoo  uumm  vveellhhoo  ppaaddrree,,  pprriimmoo  ddoo  ffaammoossoo  JJoosséé  

BBoonniiffáácciioo  ddee  AAnnddrraaddaa,,  ppoorr  ccuujjaa  mmoorrttee,,  ooss  ffiillhhooss  ttiiddooss  ccoomm  aass  eessccrraavvaass  ((ee  eellaass  pprróópprriiaass))  

vvoollttaarraamm  àà  eessccrraavviiddããoo..  EEmm  SSããoo  DDoommiinnggooss--GGOO  tteevvee  nnoottíícciiaa  ddaass  ggrraannddeess  ccaavveerrnnaass  ggooiiaannaass..  

  

EEmm  SSííttiioo  dd''AAbbaaddiiaa  --  eennttããoo  ccoomm  mmeeiiaa  ddúúzziiaa  ddee  ccaassaass  ee  uummaa  iiggrreejjaa,,  ttoommaa  oo  rruummoo  ddee  

MMiinnaass..    

  

FFiinnss  ddee  MMaaiioo  ddee  11884400..  CCaaiiuu  uummaa  vviioolleennttaa  tteemmppeessttaaddee    qquuee  mmoollhhoouu  aa  ccoolleeççããoo  ddee  

bboottâânniiccaa  ddee  GGaarrddnneerr..  DDeevviiaamm  sseerr  aass  úúllttiimmaass  cchhuuvvaass  ddaa  eessttaaççããoo  ddoo  CCeerrrraaddoo,,  qquuee  jjáá  vviimmooss  

aanntteess  nnaa  vviiaaggeemm  ddee  MMaarrttiiuuss,,  ccoommeeççaavvaamm  eemm  SSeetteemmbbrroo  ee  ffiinnddaavvaamm  eemm  MMaaiioo..  DDee  ffaattoo  aattéé  

uunnss  3300  aannooss  aattrrááss,,  aa  sseeccaa  nnoo  BBrraassiill  CCeennttrraall  ccoonnffiinnaavvaa--ssee  ddee  MMaaiioo//JJuunnhhoo  aa  

AAggoossttoo//SSeetteemmbbrroo,,  ttrrêêss  aa  qquuaattrroo  mmeesseess  ccoonnttrraa  ooss  aattuuaaiiss  qquuaattrroo  aa  cciinnccoo  mmeesseess,,  oo  qquuee  éé  

aallaarrmmaannttee  sseennddoo  oo  cceerrrraaddoo  ttããoo  ffrráággiill  eemm  ssuuaa  aanncciiaanniiddaaddee  fflloorrííssttiiccaa  ee  eessccaassssaa  hhiiddrroollooggiiaa..  

  

DDee  SSííttiioo  dd''AAbbaaddiiaa--GGOO  aaoo  AArrrraaiiaall  ddoo  FFoorrmmoossoo  --  ((aattuuaall  FFoorrmmoossoo--MMGG,,  ppoouussoo  nnoo  

ssééccuulloo  XXVVIIIIII  ee  qquuee  ppoorrttaannttoo,,  ppeelloo  rreellaattoo  ddee  GGaarrddnneerr  cchhaammaannddoo--oo  ddee  aarrrraaiiaall,,  ppooddee  ddaattaarr--ssee  

ccoommoo  aanntteerriioorr  aa  11884400))  --  ddiissttaamm  ppoouuccoo  mmaaiiss  ddee  1100  KKmm  eemm  lliinnhhaa  rreettaa..  MMaass  GGaarrddnneerr  eerrrroouu  aa  

eessttrraaddaa  --  GGaarrddnneerr  vviivviiaa  eerrrraannddoo  ooss  ccaammiinnhhooss  --  ee  ffooii  ppaarraarr  nnuumm  lluuggaarreejjoo  cchhaammaaddoo  

CCaammppiinnhhoo..  DDee  ffaattoo,,  eexxiissttee  aa  ssuuddeessttee  ddee  FFoorrmmoossoo  uummaa  rreeggiiããoo  ddee  nnoommee  CCaammppoo..  

  

DDee  lláá  sseegguuiiuu  ppaarraa  PPaassccooaaddoo,,  oonnddee  mmoorraavvaa  uummaa  ffaammíílliiaa,,  uumm  ccaassaall  ddee  íínnddiiooss,,  ee  oonnddee  

ffooii  eexxcceeppcciioonnaallmmeennttee  bbeemm  rreecceebbiiddoo,,  ccoomm  ddiirreeiittoo  aa  ggaannhhaarr  uumm  cceessttoo  ggrraannddee  ddee  llaarraannjjaass,,  

bbaattaattaass  ddoocceess  ee  oovvooss..  

  

OO  mmêêss  ddee  JJuunnhhoo  hhaavviiaa  eennttrraaddoo..  GGaarrddnneerr  rreeccllaammaa  ddoo  ffrriioo  iinntteennssoo  àà  nnooiittee..  

  

AAllgguunnss  qquuiillôômmeettrrooss  ddeeppooiiss,,  iinnddoo  aa  ssuuddeessttee,,  eeii--lloo  nnaa  ffaazzeennddaa  SSããoo  FFrraanncciissccoo,,  ccoomm  oo  

mmeessmmoo  nnoommee  aattuuaall,,  aaoo  llaaddoo  ddaa  rreeggiiããoo  ddiittaa  GGeennttiioo,,  ssiinnôônniimmoo  aannttiiggoo,,  ddee  íínnddiioo  --  oo  qquuee  nnooss  

ffaazz  lleemmbbrraarr  ddaaqquueellee  ccaassaall  aattrrááss..  

  

VViiaajjaannddoo  aa  lleessttee,,  sseegguunnddoo  GGaarrddnneerr,,  ttaannggeenncciiaannddoo,,  ddiizz,,  aa  lliinnhhaa  ddiivviissóórriiaa  MMiinnaass--

BBaahhiiaa,,  ccoorrttoouu  nneessssee  rruummoo  ddiittaass  ttrrêêss  lléégguuaass  ddee  eessttrraaddaa  --  ppaarraa  eellee  mmaaiiss  ddoo  qquuee  iissssoo  --  ee  

aaccaammppoouu  qquuaassee  àà  bbeeiirraa  ddoo  CCaarriinnhhaannhhaa..  

  

......""AAllgguunnss  ddooss  ggrraannddeess  ccaammppooss  rreellvvoossooss  ee  oonndduullaanntteess  ppoorr  oonnddee  ppaassssaammooss,,  eennttrree  aa  

ffaazzeennddaa  ((ddee  SSããoo  FFrraanncciissccoo))  ee  oo  ppoouussoo  ((ddoo  CCaarriinnhhaannhhaa))  ttiinnhhaamm  ssiiddoo  qquueeiimmaaddooss  ppoouuccaass  

sseemmaannaass  aanntteess..  EEssttaavvaamm  aaggoorraa  ccoobbeerrttooss  ddee  nnuummeerroossaass  ppllaannttaass  hheerrbbáácceeaass  eemm  pplleennaa  

fflloorraaççããoo..  NNootteeii  qquuee  nnaass  ppaarrtteess  qquuee  oo  ffooggoo  nnããoo  ttooccaarraa,,  aass  mmeessmmaass  ppllaannttaass  eessttaavvaamm  

aattrraassaaddaass,,  nnããoo  hhaavveennddoo  nneennhhuummaa  eemm  fflloorr;;  mmaass  nnooss  ttrreecchhooss  qquueeiimmaaddooss  aa  ggrraammaa  nnoovvaa  

bbrroottaavvaa  vviiççoossaa,,  pprroommeetteennddoo  ddaarr  eemm  bbrreevvee  eexxcceelleennttee  ppaassttaaggeemm  ppaarraa  oo  ggaaddoo""......  

  

EEiiss  qquuee  eessssaa  qquueeiimmaaddaa  qquuaassee  eennttrraa,,  ppaarraa  aanntteecciippaarr  qquueessttõõeess  nnoovvaass,,  aa  aatteennttaarr  

ppaarraa  ooss  eeffeeiittooss  ddoo  ffooggoo,,  oobbjjeettoo  ddee  uummaa  iinntteerrmmiinnáávveell  ddiissccuussssããoo  ssoobbrree  aass  vviirrttuuddeess//ddaannooss  

ccoommbbuussttíívveeiiss  ddoo  cceerrrraaddoo..  
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2.3.2 Aspectos Culturais  
 
As regiões do extremo Noroeste de Minas Gerais, no alto dos gerais, chapadas, 

bacias e vales de rios têm histórias de ocupação não muito difundidas na sociedade 
mineira e brasileira, dado seu isolamento e particularidades de interesses bem localizado. 
As referências costumam desembocar na formação histórica e cultural do Vale do Rio São 
Francisco, para cujo rio correm as águas que nascem ou percorrem a região foco da 
pesquisa, onde hoje se localiza o Município Chapada Gaúcha. 

 
No entanto, pesquisadores e autores capazes fornecem textos primorosos que 

resgatam, desde os séculos XVII e XVIII e em diante, cenas, fatos, movimentos e 
personagens que marcaram e foram responsáveis pela formação cultural, social e 
econômica da região Noroeste de Minas. Para ilustrar no tempo o presente relatório é 
imprescindível a leitura do estudo feito pelo historiador Paulo Bertran (1999) para 
subsidiar o Plano de Manejo do PNGSV. Parte deste parque encontra-se em área de 
Chapada Gaúcha e está ligado ao Parque Estadual Serra das Araras pelo vale do Rio 
Pardo, pelo Corredor Ecológico Vão dos Buracos e pelas Veredas do Rio Acari, todos 
situados em área deste município.    

 
Um relatório recente (dez. 2003) do geólogo Antônio Tadeu Corrêa Veiga trata de 

estudos abióticos da região, com preocupações concentradas nas áreas do Parque 
Estadual Serra das Araras e entorno, inclusive os possíveis corredores. As informações 
sobre formação geológica, do solo, aquíferos, rios, clima remontam a eras muito remotas 
(2.600 milhões de anos). Em um tempo sequencial e em espaço desenhado pelas 
transformações geológicas, o citado estudo favorece, mesmo aos leigos em geologia, o 
entendimento da paisagem que se observa, com relevos surpreendentes de rochas e 
paredões que se erguem dos vales e que sustentam chapadas de solos arenosos e de 
pouca fertilidade para atividades de agropecuária. A fragilidade de encostas e solo, 
descrita no documento de Tadeu Veiga, é visível na paisagem que se faz erosão e 
voçorocas, principalmente onde tem a mão do homem. 

 
O entendimento de grupos humanos em regiões diversas e mesmo adversas a 

desenvolvimento de vida humana com qualidade, passa pela compreensão da produção 
de cultura como estratégia, meio e instrumento de adaptações de grupos humanos no 
meio ambiente. Em ecossistemas semelhantes pode surgir uma diversidade de culturas, 
mas também mesmos traços culturais são apreendidos em espaços geográficos distintos, 
em toda Terra. Esta foi transformada pela cultura, em habitat do ser humano, sem que 
este tivesse ou tenha que sofrer mutações orgânicas. A rigor, o ser humano é um animal 
exótico em qualquer ecossistema, mas que não pode ser ignorado, nem sumariamente 
rechaçado, sob pena de se assistir a fracassos de Programas feitos pelas instituições 
(humanas) para a qualidade de vida no Planeta. É preciso estudá-lo. 

 
A cultura, como instrumento humano de sobrevivência em ambientes diversos, 

indica que são os valores e visão de mundo criados e transmitidos entre pessoas e 
gerações — mais que instintos ou heranças genéticas — que se tornam meios de 
adaptação do homem na natureza. Pelo processo de comunicação e aprendizagem, o ser 
humano inventa e transmite cultura onde estão: padrões de comportamento e de 
convivência entre pessoas e grupos; certas técnicas de produção e gestão da vida; as 
fontes de alegrias e tristezas, de valores do que é bom, belo, gostoso, correto; e 
entendimento de uma vida de qualidade e do conceito de qualidade de vida. (Laraia, 
1986).  
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No mesmo ambiente físico e histórico, descrito complementarmente por Bertran 

(1999), Veiga (2003) e Correia (2002), convivem culturas, pessoas e instituições de 
origens diferentes, grosso modo, separadas e identificadas como ―mineiros‖ e ―gaúchos‖. 
Os valores, padrões de comportamento, de visão de mundo e perspectivas de futuro 
mantêm diferenças entre as duas mais evidentes categorias de habitantes. No entanto, 
outras estratégias culturais vão se apresentando, modificando as originais, pelejando para 
se perpetuarem, mas se repensando e se readaptando a novas realidades que os 
tempos, a história, as relações e o ambiente impõem. 

 
Mudanças de traços culturais se fazem notar pela convivência entre pessoas do 

sul e do sertão: seja pelas trocas de idéias, de valores e gostos; pelas invenções e 
aprendizagens de técnicas mais eficientes de produção no lugar; pelas manifestações e 
celebrações de comportamentos e valores, de um lado e do outro, observados por todos; 
pelas alianças de casamento entre famílias de grupos diferentes; seja ainda pelas 
brincadeiras repartidas das crianças, nas escolas, nas ruas, nas festas, nas vizinhanças. 
O ambiente e tempo de festas populares e de manifestações culturais programadas 
tornam-se bastante propícios para observações e apreensões de traços de cultura e 
indicadores de mudanças de hábitos e valores, conscientes ou não. 

 
 Município de Chapada Gaúcha 
 
Os gaúchos vieram aos poucos, atraídos por promessas de um futuro mais 

promissor que o que acalentavam no Sul, na situação que a sociedade se desenvolvia. 
Em 1976 oito produtores gaúchos apertaram-se em um carro Veraneio para chegar em 
Minas, na Chapada do Sertão de Januária, e conhecer e avaliar o lugar e as terras 
colocadas à venda por uma cooperativa do Sul, por iniciativa da RURALMINAS. 
Alargaram com o carro as picadas que levavam à Serra até a chapada. Avançaram 
também nos sonhos. 

 
Viram e conheceram as condições do projeto de assentamento em glebas 

loteadas pela RURALMINAS (MG)3, como parte da implementação da política de 
Colonização e Desenvolvimento Agrário de Minas Gerais. O objetivo, na época, era 
ocupar economicamente uma região erma, com grandes extensões de terras devolutas. 
As glebas de terra foram vendidas a gaúchos por intermédio de uma cooperativa do norte 
do Rio Grande do Sul, como previa o Projeto de Assentamento Dirigido de Serra das 
Araras - PADSA, elaborado e implementado pela RURALMINAS. Tratava-se da presença 
efetiva do Estado em um território onde, até então, prevaleciam regras de conduta e 
lógica de produção de tempos remotos do ―carrancismo‖ e do ―coronelismo‖ do sertão. 
Pretendia-se ocupar e gerar riquezas na região, pela implantação de agricultura moderna, 
tecnificada e intensiva, com produtos voltados para o mercado. 4 

 

                                                           
3
 A Fundação Rural Mineira – RURALMINAS foi criada pela Lei (estadual) 4.278 de 21 de 

novembro de 1966, tendo como uma de suas competências a de representar o Estado de Minas 
Gerais na legitimação de propriedades e controle de terras devolutas, que passam a integrar o 
patrimônio da entidade. Terras devolutas do Norte e Noroeste de Minas são identificadas e ficam 
sob seu controle.  
4
 Para o entendimento da origem dos mineiros nos Gerais, e o processo de formação dos grupos 

sociais nesta região Nordeste de Minas Gerais, vale a pena consultar, na íntegra, os trabalhos de 
Paulo Bertran (1999) e Claude de Souza Correia (2002). 
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Os viajantes de Veraneio levaram amostras do terreno para análise de laboratório 
no Sul. Concluíram que com produtos para correção do solo e adubo químico daria para 
uma agricultura de lucro. Consultaram as suas famílias, analisaram vantagens e 
desvantagens, venderam um pouco que tinham e compraram glebas de terra 5 vezes 
maiores que lotes do mesmo preço no sul. De 1977 em diante foram chegando muitas 
famílias de gaúchos. Sobretudo as primeiras plantaram sonhos e nutriram coragem. 
Alimentaram espírito de aventura, de desafios e de risco.  

 
Conforme relatos de famílias de pioneiros gaúchos, as maiores dificuldades 

enfrentadas foram para acesso a água e para aceitar o desconforto de moradas precárias, 
feitas de lata e amianto, que agravavam o calor seco, forte e diferente do sul. Sem 
qualquer estrutura para saneamento, buscavam água em barris, dispostos em carroças, 
carros, trator, percorrendo de 15 a 18 km para alcançar o córrego das Onças, onde 
lavavam as roupas da semana. Em dois dias a água trazida para casa já apresentava 
nata com ferrugem. Algumas famílias preferiam chegar até o Rio Carinhanha. Contando 
hoje acham que era uma época difícil, mas ―era gostoso!‖. A maior parte das famílias veio 
com muitos filhos (até com 8, uma família chegou).   

 
Aliás, com certeza, é esse mesmo espírito humano de desafio e de sacrifício por 

uma causa que leva mineiros e romeiros a chegarem de todas as formas e de muitos 
lugares para se reunirem, anualmente, em condições precárias, celebradas e alegres, no 
Distrito de Serra das Araras. A romaria de Santo Antônio é uma expressão cultural que 
justifica suas realizações na vida. Milhares de romeiros sobem, há mais de um século, a 
Serra das Araras, em caminho cheio de abismos, de solo precário, de desafio ao corpo e 
à alma. Lá em cima, conforme a fala de uma depoente de origem gaúcha que nunca subiu 
o Morro: ―lá em cima não tem nada! É só pirambeira!‖.   

 
Só coletivamente se faz e fortalece cultura. A vida cotidiana e a história de vida de 

comunidade dos homens são recheadas de desafios e sacrifícios para ser humano e 
maximizar prazeres, prestígios e sucessos. A cultura é o instrumento para a sociedade. 

 
Gaúchos enfrentaram as dificuldades físicas e do isolamento, com coragem, como 

desafio e a certeza de estar criando, com sacrifícios, o tempero especial ao sucesso por 
vir. Uniram-se para sobreviverem. Tiraram da terra o sustento e a renda com a qual 
fizeram negócios, compraram conforto, poder, confiança de instituições, força de trabalho, 
mais insumos, tecnologia adequada, patrulha mecanizada.  Buscaram água no aquífero. 
Fizeram uma comunidade, que evoluiu em Distrito (1996) e que alcançou o status de 
cidade em 1996, com a criação do Município Chapada Gaúcha.  

 
Mineiros, nesta região, sempre se posicionaram e criaram raízes ao longo de 

cursos de água, subsistindo de suas produções e de laços fortes familiares e de relações 
de vizinhança. Criaram comunidades ao longo de pelo menos três séculos, resultantes de 
fusão e alianças entre grupos de índios (primeiros moradores), negros provenientes de 
canaviais do Nordeste e de minerações de ouro e diamantes da região de Diamantina 
(como referência) e de famílias descendentes de portugueses pecuaristas e de 
bandeirantes paulistas que aqui ocuparam longas áreas no Vale do São Francisco 

 
A forma de se relacionar dos mineiros, de ver e de pensar a terra e a natureza é 

muito peculiar. Suas festas numerosas são mantidas no costume de comemorar e 
celebrar esses dois valores mundanos vitais da cultura: relações familiares (de 



                                                                         Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 37 

casamento, compadrio e vizinhança) e relações com a terra / natureza (produção, troca 
de produtos e força de trabalho).  

 
Entre os mineiros, tão fortes quanto esses valores profanos estão os sagrados, os 

contatos com o que é divino, religioso, santificado. Muitas vezes não há nítida distinção de 
causas/efeitos tratando-se de fenômenos mundanos e sobrenaturais. Mas o que se busca 
é sempre um equilíbrio entre essas forças, para sustentação do corpo e da alma. As 
festas tradicionais mostram isso, as danças e cantos confirmam, os hábitos e crenças 
retificam transtornos do dia-a-dia. Sucesso, sacrifícios, ganhos e perdas, dor e prazer 
fazem parte de um mesmo sistema de vida. A arte está em lidar com isso. As artes e 
artefatos dos festejos também confirmam as relações do que é profano e santo. 

 
A título de exemplo, vale registrar um depoimento de um morador de Barro 

Vermelho que conta, com sorriso triste, que a safra de feijão deste ano de 2004 foi 
perdida. Para comer terão que comprar. Para ter dinheiro... O que ocorreu foi que a chuva 
abundante em março e abril ―acochou e acabou com o feijão‖ no momento da colheita. 
―Assim mesmo tá bão...‖, completa depois de intervalo de silêncio. E justifica: ―a gente não 
tem o direito só de ganhar! Se colher, tá bão, mas se não colher, também tá bão, porque 
Deus é que manda o bom e o ruim: faz parte os dois momentos.‖  E Guimarães Rosa em 
sua obra prima Grandes Sertões: Veredas ilustra como ninguém a cultura e o espírito do 
mineiro de quem estamos falando.  

 
Os gaúchos ficaram na chapada, distante de águas de rios, em terras para 

produção agrícola, para melhoria de qualidade de vida ditada por confortos, 
empreendimentos, liberdade acenada por oportunidades de sucesso econômico e social, 
para si e para as suas gerações sucessivas. Suas festas, não menos fortalecedoras de 
relações familiares, resgatam suas histórias e valores de origem, salpicadas de culturas 
européias. A organização da produção e de produtores em cooperativas, associações, 
clubes é uma prática e estratégia cultural do estilo de vida e de produção ―herdados‖ de 
longe. Os jogos de bocha já têm seus espaços na Chapada. O chimarrão é um hábito, 
muito mais cultural que de preferência de bebida. Para os mineiros, é o café. Sem o 
chimarrão (ou café com biscoito) não se amarra, com facilidade, as conversas e prosas, 
pessoas da família, da vizinhança, conterrâneos.  

 
Sentar na calçada, no final da tarde, para conversar e ver passar a vida, já não é 

mais um costume só dos mineiros. A bomba de chimarrão já passa e fica em mãos de 
mineiras casadas com gaúchos, como foi possível observar. Aprenderam a gostar. Não é 
estranheza ver negociantes do sertão tomando seu chimarrão. Nem sempre dá para um 
pesquisador de fora julgar, pela aparência física ou pela atitude e ação, quem é mineiro, 
quem é gaúcho: qual daqueles adultos jovens, morenos ou quase loiros, tomadores de 
café ou de chimarrão, catireiros ou tocadores de viola, são realmente de origem direta do 
Rio Grande do Sul ou de famílias do Vale do São Francisco, de Arinos, de Januária ou de 
São Francisco, como a grande parte dos mineiros?  

 
Mas na festa do III Encontro dos Povos em Chapada prevalecia5, inegavelmente, 

as feições e jeitão dos mineiros, nos cantos, nas danças, nas prosas, nas comidas, nos 

                                                           
5
 Nesta fase da pesquisa a motivação dos trabalhos concentrou-se nos acontecimentos do III 

Encontro dos Povos do Parque Nacional Grande Sertão Veredas que aconteceram entre os dias 
23 e 25 de abril de 2004, na cidade de Chapada Gaúcha. Ainda neste capítulo do relatório 
voltaremos ao tema. 
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dedilhar da viola, no correr do arco na rabeca, e no forró. Além do que, os grupos de 
apresentação vieram de comunidades ribeirinhas de mineiros festeiros, tais como de 
Ribeirão da Areia, de Buraquinho, de Vereda Dantas, de Serra das Araras. Escolas de 
Chapada Gaúcha apresentaram danças e cantos da tradição mineira, e as crianças eram 
filhos de gaúchos e de mineiros. Alguns rostos de gaúchos inconfundíveis, embora raros, 
se misturaram na multidão de mineiros assistindo às apresentações, com seriedade e 
concentração.  

 
FOTOS:  Mineiros e Gaúchos festam. 

 
 

Um avô gaúcho com o neto no ombro, mostrando-lhe o ser mineiro, aprendendo a ver 
festa e a ouvir o som de Minas dos cantadores. No intervalo da festa o gaúcho pioneiro toca para 
os mineiros festeiros que vieram de São Francisco. Depois foi a vez dos mineiros se 
apresentarem, informalmente, no clube da Melhor Idade e Amizade, recanto dos gaúchos e 
mineiros da primeira geração de Chapada Gaúcha. 

 
Enquanto a festa do III Encontro dos Povos prosseguia, no galpão do clube, em 

cujo espaço externo acontecia a festa, por três dias consecutivos famílias de gaúchos 
faziam o almoço e churrasco para vender e servir aos visitantes, às centenas. 

 
Mas nem tudo foi trabalho transformado em renda na vida dos gaúchos nos Gerais 

de Minas. Muitos agricultores gaúchos perderam muito em investimentos na agricultura. 
No início, plantaram arroz e foi um fracasso, em geral. Faltaram empréstimos e 
assistência técnica, sobravam bocas de gado nas áreas de plantio. O gado era criado ―na 
larga‖ por fazendeiros e posseiros mineiros residentes nos arredores. A RURALMINAS 
interferiu e fez o gado recuar.  Recuou ainda mais com a instalação das ―firmas‖ 
(empresas de reflorestamento) que, simultaneamente com a agricultura dos gaúchos na 
chapada, abriram o cerrado para o plantio de pinus e eucaliptos. Muitos mineiros 
perderam seu espaço e terra onde hoje é áreas de parques (PNGSV e PESA) e nos vales 
das Veredas do Acari. Os gaúchos seguiram na agricultura e as ―firmas‖ não persistiram 
no mesmo ritmo.  

 
Com mais apoio institucional e experiência, as famílias gaúchas investiram em 

plantios da soja. Ganharam e perderam dinheiro. Atualmente o carro chefe da agricultura 
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é a produção de capim para o comércio de sementes. Há maior satisfação financeira 
nesta nova monocultura. Dominam tecnologia e o comércio em Minas, Goiás, 
principalmente, mas com espaço em outros Estados.  Na época da colheita da semente a 
oferta de trabalho chega a mil colocações e atrai os muitos mineiros do município e de 
vizinhos. Muitos destes trabalhadores resolveram fixar residência na cidade, vivendo 
desta oportunidade.   

 
Não é à toa que o Prefeito, com orgulho afirma que Chapada Gaúcha é um dos 

municípios mineiros de maior crescimento demográfico do Estado, segundo o IBGE, com 
o índice de 10,23 %. (Chapada Gaúcha, 2002 – p.3) 

 
Mas é nesta ocasião da colheita do capim, no período de seca, que o ar se enche 

de poeira da terra jogada no ar pelas máquinas colheitadeiras. À poeira se juntam, ou 
dela tomam o lugar, nuvens de fumaça do fogo atiçado nas leiras, onde são amontoadas 
as palhadas do capim, como parte do processo de coleta das sementes e de renovação 
do terreno. As queixas dos moradores se multiplicam, assim como as doenças de origem 
respiratória que atacam, sobretudo idosos e crianças. Os produtores gaúchos e técnicos 
tentam encontrar alternativas menos poluentes. 

 
Não há hospital no município. Não foi instalada qualquer agência bancária. A única 

agência dos correios opera transações para os bancos. Há ligações de água em todas as 
casas e nos estabelecimentos da cidade. A COPASA é responsável pelo abastecimento 
de água na cidade e no Distrito Serra das Araras. Em ambas, a água distribuída vem de 
poços profundos gerenciados pela companhia mineira de saneamento. Todos que foram 
indagados sobre a aparência e qualidade da água foram unânimes em afirmar que a água 
dos poços, da cidade e do Distrito, são muito boas, docinha, doce.  

 
Na cidade existe o sistema de cobrança de água, mas não há rede de coleta e 

tratamento de esgoto. Funciona o sistema de fossas, enquanto as obras de esgoto não 
começam, embora já exista convênio assinado, desde 1998, entre o Município e o Estado, 
para esse fim.  O prefeito advertiu que nem todas as casas têm a fossa. Aparentemente 
não há regos de esgoto doméstico ou sanitário correndo pelas ruas. Podem estar nos 
quintais. 

 
A Prefeitura terceiriza os serviços de coleta e disposição final do lixo. Em 

Chapada Gaúcha o lixo é coletado três vezes por semana, levado e depositado um 
espaço aberto fora da cidade. Periodicamente é tapado com terra. Em Serra das Araras 
uma outra empresa executa o serviço e a destinação final é outro buraco, ou grotão de 
erosão, segundo um informante.  

 
 
 
2.4. Uso e ocupação da terra e problemas ambientais decorrentes   
 
 

As principais formas de uso e ocupação dos solos da região referem-se às 
lavouras (anuais e permanentes) e às pastagens (naturais e artificiais). A tabela abaixo 
mostra a ocupação das áreas do município de Chapada Gaúcha com tais lavouras e 
pastagens.  
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 Tabela 2.1  – Ocupação dos Solos com Lavouras e Pastagens (ha) 
 LAVOURA PASTAGEM 

Município Permanente Temporária 
Temporária  

em  
Descanso 

Total 
Município Natural Plantada 

Total 
Município 

C. Gaúcha* 306 15.739 14.000 30.045 62.000 33.000 95.000   

Fonte:  Censo Agropecuário de MG – 2000;  
             * Sistema de Realidade Municipal / Emater – 2003 
 

 
A principal atividade econômica do município é a agropecuária. A atividade é 

responsável pelos maiores índices de ocupação da mão-de-obra local. Observe nas 
tabelas abaixo os índices do Produto Interno Bruto, da ocupação de pessoal do município 
e da produção agrícola. 
 
Tabela 2.2 – Produto Interno Bruto - PIB (em Reais) – 1998  

Município 
Setor 

Total 
Primário Secudário Terciário 

C. Gaúcha 8,539,033,30  189,756,29 759,025,30 9,487,814,79 

   Fonte: Sistema de Realidade Municipal / Emater – 2003 

 
 
  

    Tabela 2.3 – Ocupação de Pessoal (No de pessoas) por Setor Econômico - 1998 
 Agropecuária Industrial Comercial Transporte Outros Total 

C.Gaúcha 1.877 51 122 20 560 2.630 

       Fonte: Sistema de Realidade Municipal / Emater – 2003 
 
  

     Tabela 2.4 – Produção Agrícola 1999  
 C. GAÚCHA* 

ARROZ - 

Propriedades (n
o
) 30 

Quant. Colhida (t) 250 

Área colhida (ha) 530 

CANA DE ACÚCAR - 

Propriedades (n
o
) 80 

Quant. Colhida (t) 13.500 

Área colhida (ha) 270 

FEIJÃO - 

Propriedades (n
o
) 100 

Quant. Colhida (t) 1,2 

Área colhida (ha) 470 

MANDIOCA - 

Propriedades (n
o
) 80/100 

Quant. Colhida (t) 16.500 

Área colhida (ha) 550 

MILHO - 

Propriedades (n
o
) 100 

Quant. Colhida (t) 9.000 

Área colhida (ha) 3.200 

SOJA - 
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Propriedades (n
o
) 100 

Quant. Colhida (t) 10.200 

Área colhida (ha) 7.300 

BANANA - 

Propriedades (n
o
) - 

Quant. Colhida (t) - 

Área colhida (ha) - 

CAFÉ - 

Propriedades (n
o
)  

Quant. Colhida (t)  

Área colhida (ha) 75 

LARANJA - 

Propriedades (n
o
) - 

Quant. Colhida (t) - 

Área colhida (ha) - 

     Fonte: Dados Base de Informações Municipais – IBGE;  
                *Sistema de Realidade Municipal/Emater– 2003 
 
 
A pecuária representa, também, importante atividade produtiva. A produção de 

bovinos é a mais usual, seguida de avícolas (galinhas e similares) e de suínos.  
 

Tabela 2.5 – Produção Pecuária - 1999 
 C. Gaúcha* U. de Medida 

Bovinos 18.674 Cabeças 

Suínos 1.032 Cabeças 

Avícolas 19.317 Cabeças 

Leite de vaca 1.760.900 Litros 

Ovos de galinha 51.950 Dúzias 

Fonte: Base de Info. Municipais– IBGE / * Sistema de Realidade Municipal – Emater 2003 
 

 
 
 
2.5. Características da população e fatores socioeconômicos  
 

A região do noroeste de Minas Gerais, localidade do Parque Estadual da Serra 
das Araras, é a que tem a menor densidade demográfica do Estado (5 hab/km2). É uma 
das regiões mais pobres do Estado. Alguns indicadores comparativos com as demais 
regiões do Estado de Minas Gerais podem ser observados na tabela 2.5 abaixo. 
 
Tabela 2.6 - Indicadores Econômicos por Região de Planejamento - M.Gerais - 1996 

Região de 
Planeja- 
mento 

Densidade 
demográ- 

fica 
Hab./km2 

Estrutura Produtiva (%) 
PIB/ hab. 
(R$ 1,00) 

Taxa de Crescimento 
1985/1996 (% ao ano) 

Agropec. Indústria Serviços PIB Total PIB/ hab. 

Central 69 2,1 38,0 59,9 4.548,80 1,8 0,2 

Mata 54 13,4 28,4 58,2 2.646,64 1,9 0,9 

Sul de 
Minas 

42 19,9 33,9 46,2 3.203,00 2,1 0,7 

Triângulo 22 20,6 28,3 51,1 4.321,58 3,7 1,9 
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Alto 
Paranaíba 

15 33,5 21,9 44,6 3.295,54 2,6 1,0 

Centro 
Oeste 

29 6,4 32,9 50,7 2.829,86 2,7 1,0 

Noroeste 5 40,8 28,1 31,1 3.215,47 7,1 6,3 

Norte 11 16,7 41,6 41,7 1.885,25 3,5 2,4 

Jequitinho- 
nha / 
Mucuri 

15 28,8 12,9 58,3 1.215,36 1,7 1,5 

Rio Doce 35 8,4 50,3 41,3 3.193,28 1,5 1,1 

Minas 
Gerais 

28 11,0 35,5 53,4 3.438,00 2,2 0,8 

 Fonte: Fundação João Pinheiro 1998 
 

 

 População 
 
Os dados de caracterização da população existente em Serra das Araras estão 

incluídos nos dados da Chapada Gaúcha, como mencionado anteriormente. Nas tabelas 
abaixo, pode-se observar os dados populacionais. 

 
Durante o levantamento de dados, foi aplicada uma pesquisa de campo6 e foram 

realizadas entrevistas em determinados órgãos sobre os dados do Distrito. As 
informações orais, muitas vezes divergentes das adquiridas em fontes de pesquisa, 
também estão relacionadas abaixo.  

 
 

Tabela 2.7 – População Urbana e Rural por Sexo  
 Chapada Gaúcha 

Pessoas Residentes 7.270  

Homens Residentes 3.813  

Mulheres Residentes 3.457  

Pessoas Residentes área urbana 3.080  

Pessoas Residentes área rural 4.190  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 - Malha Municipal Digital do Brasil 1997 

 
 

De acordo com dados de campo obtidos com a Secretaria de Saúde e com a 
Prefeitura da Chapada Gaúcha, a população urbana e rural teriam, respectivamente 1.193 
e 2.326 habitantes, divergindo dos dados apresentados na tabela acima. 
  
Tabela 2.8 – População por Faixa Etária  

 Chapada Gaúcha 

Faixa Etária Masculino Feminino Total 

0 a 4 anos não 
detalhado 

- - - 

Menor 1 ano 102 93 195 

1 a 4 anos 427 389 816 

5 a 9 anos 582 573 1.155 

10 a 14 anos 595 556 1.151 

                                                           
6
 Pesquisa aplicada pela estagiária Juliana Bragança Campos e pelo assistente Lucas Barros 

Vilarins. 
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15 a 19 anos 577 460 1.037 

20 a 29 anos 589 508 1.097 

30 a 39 anos 461 442 903 

40 a 49 anos 378 335 713 

50 a 59 anos 260 231 491 

60 a 69 anos 179 168 347 

70 a 79 anos 92 92 184 

80 anos e mais 40 32 72 

Idade ignorada - - - 

Total 4.282 3.879 8.161 

Fonte: IBGE 
* último ano disponível com dados desagregados por sexo e faixa etária 

 
 
 
Tabela 2.9 – População Residente por Ano 

Ano 

Chapada Gaúcha 

População Método 

2003 8.161 Estimativa 

2002 7.877 Estimativa 

2001 7.597 Estimativa 

2000 7.270 Censo 

1999 5.153 Estimativa 

1998 5.046 Estimativa 

1997 4.930 Estimativa 

1996 - Contagem 
populacional 

Fonte: IBGE 

 
 
 
 Educação 
 

No noroeste mineiro, o índice de alfabetização é baixo se comparado com as 
demais regiões de planejamento. Na tabela abaixo pode-se observar as taxas da região, 
da capital mineira e do Estado, bem como da população residente.  

 
 
 
Tabela 2.10 – Índice de Alfabetização 

Municípios População residente, sexo e situação do domicílio 
População residente de 10 anos 

ou mais de idade 

 Total Homens Mulheres Urbana Rural Total 
Alfabetiza-

da 

Taxa 
de  

alfabeti
zação 

(%) 
 

Minas 
Gerais 

17.891.
494  

8.851.587  9.039.907  14.671.82
8  

3.219.66
6  

14.597.420  13.012.173  89.1 

Belo 
Horizonte 

2.238.5
26 

1.057.263 1.181.263 2.238.526 0 1.885.053 1.803.207 95.7 
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Chapada 
Gaúcha 

7.270  3.813  3.457  3.080  4.190  5.340  4.200  78.7 

Januária  
 

63.605  31.764  31.841  35.923  27.682  49.111  39.449  80.3 

Fonte: IBGE 

 
Tabela 2.11 – Tipo e Quantidade de Estabelecimento de Ensino  
Estabelecimentos Tipo de estabelecimento Chapada 

Gaúcha 

Ensino 
Fundamental 

 

Escola Pública Federal  -  

Escola Pública Estadual 3 

Escola Pública Municipal 13 

Escola Particular  -  

Ensino Médio 
 

Escola Pública Federal  -  

Escola Pública Estadual 1 

Escola Pública Municipal  -  

Escola Particular  -  

Ensino Pré - 
escolar 

 

Escola Pública Federal  -  

Escola Pública Estadual  -  

Escola Pública Municipal 2 

Escola Particular  -  

Fontes: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, 
Censo Educacional 2000; Malha municipal digital do Brasil: situação em 1997. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1999. 

 
 
Tabela 2.12 – Número de Matrículas por Tipo de Estabelecimento de Ensino 

Matrículas Tipo de estabelecimento Chapada Gaúcha 

Ensino Fundamental Escola Pública Federal - 

Escola Pública Estadual 1748 

Escola Pública Municipal 919 

Escola Particular - 

Ensino Médio Escola Pública Federal - 

Escola Pública Estadual 240 

Escola Pública Municipal - 

Escola Particular - 

Ensino Pré-Escolar Escola Pública Federal - 

Escola Pública Estadual - 

Escola Pública Municipal 169 

Escola Particular - 

Fontes: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP -, 
Censo Educacional 2000; Malha municipal digital do Brasil: situação em 1997. Rio de Janeiro: 
IBGE, 1999. 
 
 
 

 Saúde e Saneamento 
 

O sistema de saúde e saneamento são precários, principalmente no município de 
Chapada Gaúcha. Nas tabelas abaixo observam-se o tipo de abastecimento de água e de 
instalação sanitária. 
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Tabela 2.13 – Proporção de Moradores por Tipo de Abastecimento de Água  
Abastecimento Água Chapada Gaúcha 

Ano 1991 2000 

Rede geral - 37.0 

Poço ou nascente (na propriedade) - 54.9 

Outra forma - 8.1 
Fonte: IBGE/Censos  

 

Tabela 2.14 - Proporção de Moradores por Tipo de Instalação Sanitária 
 Chapada Gaúcha 

Instalação Sanitária 1991 2000 

Rede geral de esgoto ou pluvial - 0.4 

Fossa séptica - 21.7 

Fossa rudimendar - 22.4 

Vala - 0.8 

Rio, lago ou mar  - - 

Outro escoadouro  - - 

Não sabe o tipo de escoadouro - - 

Não tem instalação sanitária - 54.6 
 Fonte: IBGE/Censos 

 
Tabela 2.15 – Infra-estrutura e Recursos existentes em Serra das Araras 

Serviço Quantidade 

Médico 01 

Odontologia                                    01 

Laboratório - 

Diagnóstico por Imagem - 

Farmácias 01  

Posto de Saúde Urbano                   01 

Posto de Saúde Rural - 

Ambulância - 

Hospitais / Nº de Leitos - 
 Fonte: Secretaria de Saúde (Chapada Gaúcha). 

 
As doenças mais comuns, segundo a Secretaria de Saúde (Chapada Gaúcha) 

são: HPV, Diabete, Hipertensão arterial, Escabiose e Ira (Leve Moderada). Em entrevista 
com a Sra. Maria José Souza Nascimento (ex-Vereadora da Serra das Araras e ex-
membro da Associação Pastoral da Criança, que trabalha com assistência social, falecida 
recentemente) as mais comuns são: Diarréia, Gripe e Verminose.   
 
 Quanto ao tipo de destinação de lixo, na tabela abaixo pode-se observar o destino 
dado aos resíduos sólidos nos municípios.  
 
Tabela 2.16 – Proporção de Moradores por Tipo de Destino de Lixo 

Destino dos resíduos sólidos Chapada Gaúcha Januária 

Coleta de Lixo   1991 2000 1991 2000 

Coletado - 29.6 11.7 41.8 

.. por serviço de limpeza - 29.5 11.1 40.1 

.. por caçamba de serviço de limpeza -  0.6 1.7 

Queimado (na propriedade) - 41.0 24.4 39.8 

Enterrado (na propriedade) - 1.7 0.8 0.8 

Jogado - 26.3 61.4 17.3 

.. em terreno baldio ou logradouro - 26.1 60.9 17.3 

.. em rio, lago ou mar - 0.1 0.5 - 

Outro destino - 1.4 1.6 0.3 

Fonte: IBGE/Censos 
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Sabe-se que na Serra das Araras os resíduos são coletados pela prefeitura 

apenas uma vez por semana e os mesmos são colocados em área imprópria denominada 
‗lixão‘. De acordo com o Guarda-parque Abraão Lincoln, o lixo é jogado a céu aberto a 
300 m do córrego Santa Catarina. 

 
Quanto ao saneamento, os dados levantados de Serra das Araras foram os 

seguintes: 
 
  Tabela 2.17:  Saneamento Urbano 
Ligações de Água Sim 

Ligações de Esgoto Não 

Tratamento de Esgoto Não 

Coleta de Lixo 1 x por semana 

Lixo a Céu Aberto Sim 

Aterro Sanitário Sim 

Usina de Reciclagem Não 

Vigilância Sanitária Sim 

Fonte: Secretaria de saúde da Chapada Gaúcha e pela secretaria de meio ambiente e 
turismo da Chapada Gaúcha 

 
   Tabela 2.18: Saneamento Rural – Captação de Água   

Mina - 

Cisterna  Sim 

Córrego - 

Poço Artesiano  1 funcionando – 1 perfurado 

Água Encanada  100% mas não é tratada 

Fonte: COPASA (Chapada Gaúcha) 
 

  Tabela 2.19: Tratamento de Água   
Filtro Comum 

Cloro - 

Aeração/Fervura  - 

Fonte: COPASA (Chapada Gaúcha) 
 
 
 
 
2.6 Visão das comunidades sobre a UC    
 
 
 O levantamento de dados para a obtenção de informações sobre a visão de 
determinada população acerca de uma UC depende basicamente de atividades de 
pesquisa direta com as comunidades envolvidas, por meio de descrições orais. Para a 
elaboração deste tópico no presente Plano de Manejo, foram utilizados dois materiais 
oriundos de tal método de trabalho, sendo: 
 
 
(i) Entrevistas com os moradores da Vila de Serra das Araras, feita pela bióloga 

Juliana Bragança Campos e pelo assistente Lucas Barros Vilaris, a serviço da 
Funatura, na primeira semana de março de 2004. Os resultados das entrevistas 
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tiveram suas freqüências e conteúdos analisados, o que permitiu a elaboração de 
categorias de resposta ilustradas em gráficos. 

 
(ii) Utilização de relatos feitos por meio de trabalho de educação ambiental pela 

equipe do Centro Mineiro Para Conservação da Natureza – CMCN, para o projeto 
Implantação de um Programa de Proteção Contra Incêndios e de Fiscalização, 
para o PESA e seu Entorno, de abril a outubro de 2001; 

 
 
 
 

2.6.1 Análise das entrevistas realizadas pela Funatura. 
 
 

2.6.1.1 Metodologia adotada 
 
 
O público alvo das entrevistas realizadas foi dividido em dois grupos: os alunos de 

ensino médio e secundário da Escola Municipal de Serra das Araras (da sétima série ao 
terceiro ano) e os moradores da comunidade como um todo. Entre o primeiro grupo, foi 
abordada a quase totalidade do universo de alunos, 82 jovens, ficando de fora apenas os 
que não se encontravam presentes na ocasião da aplicação dos questionários. Entre o 
segundo grupo, foi realizada uma amostragem aleatória de 65 pessoas de diferentes 
grupos sociais e idades que, apesar de não proporcionar uma apreensão estatística 
adequada do universo de moradores do distrito, possibilita a elaboração de indicadores 
sobre o que pensam e concebem a respeito do PESA.  

 
Diante do pouco envolvimento da comunidade no processo de estabelecimento e 

condução do PESA até então, não foi possível coletar dados de maior profundidade. O 
levantamento das percepções e opiniões desses dois grupos a respeito da UC teve 
objetivos superficiais, o que aponta para a necessidade de uma investigação que aborde 
mais variáveis, de forma a delimitar mais claramente o tema, de acordo com os objetivos 
específicos que se pretenda apreender e, se possível,  buscando o conhecimento da 
evolução nas relações estabelecidas com o PESA e tudo o que ele envolve e representa. 

 
Devido ao pouco tempo hábil, o roteiro da entrevista não passou por um pré-teste ou 

pelo processo de validação semântica, o que levou os pesquisadores a acompanharem a 
aplicação em todos os momentos, prestando esclarecimentos e conduzindo as respostas 
aos quesitos que se pretendia avaliar. O processo envolveu a elaboração de um roteiro 
com perguntas semiestruturadas para realização das entrevistas; a análise de freqüência 
das respostas dadas às questões fechadas e de conteúdo das questões abertas, com 
posterior elaboração de categorias de respostas e gráficos ilustrativos; e, finalmente, sua 
explanação estabelecendo um elo entre os resultados obtidos com os outros já 
conhecidos. 

 
 
2.6.2.2 Resultados obtidos 
 

 
O Distrito de Serra das Araras, como já visto, é composto por uma pequena vila e 

comunidades relativamente afastadas entre si. O Parque Estadual da Serra das Araras, 
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por sua própria localização e abrangência, faz parte do cotidiano de seus moradores. A 
consciência de que o Parque está presente em suas vidas e o reconhecimento de sua 
área, ainda que esta não esteja fisicamente demarcada, mostra-se um indicador básico 
para estimar o nível de familiaridade dos moradores com essa nova realidade que se 
apresenta. 

 
Nesse sentido, a presente pesquisa identificou uma grande falha no que diz respeito 

à informação da comunidade e, principalmente, dos estudantes do ensino médio e 
secundário sobre a presença do Parque em seu ambiente cotidiano, sendo ainda tomado 
como algo distante e desconhecido.  

 
 O gráfico a seguir ilustra a porcentagem dos entrevistados que acredita já ter 

estado no parque: 
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Gráfico 1 – Porcentagem dos entrevistados que julgam ter estado no Parque. 
 
 
 

Principalmente entre os estudantes, o fato torna-se preocupante, pois aponta para 
uma falta de informação mesmo entre os educadores, os maiores formadores de opinião, 
sobre a importância e implicações que uma Unidade de Conservação desta categoria 
representa para vida de uma comunidade. Dentre os estudantes do terceiro ano do ensino 
médio, por exemplo, foi unânime assinalar a opção ‗nunca estive no Parque‘. 

  
Dentre os 50 % de moradores e 13% de estudantes que julgam já ter estado na área 

do PESA, as principais motivações identificadas foram o lazer e a visita à capela de Santo 
Antônio, atualmente localizada fora dos limites da UC. Entre os moradores, também foi 
identificada a prática do extrativismo, principalmente da mangaba e do pequi dentro dos 
limites do Parque, conforme ilustra o Gráfico 2. 
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Gráfico 2: Motivações dos entrevistados que já visitaram o PESA. 
 
 
 

Conforme ilustrado no Gráfico 03, notou-se também uma considerável diferença na 
noção sobre os objetivos do PESA, assim como na influencia desta UC sobre suas vidas, 
entre os moradores que estiveram na área do Parque conscientes que estavam em uma 
Unidade de Conservação e os que julgam nunca ter estado lá. 
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Gráfico 03 – Moradores do Distrito de Serra das Araras que conhecem os objetivos do 
PESA. 
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Entre os moradores que se disseram conscientes dos objetivos do PESA, foram 

apontadas as seguintes funções como as mais importantes: 
 

Tabela 2.20: Principais objetivos do PESA segundo os moradores da vila. 

Objetivos considerados de maior importância Porcentagem dos entrevistados 

Preservação da fauna e flora/  
proteção da natureza 

87% 

Lazer/ Turismo 43% 

Outros 17% 

  
 

A mesma relação entre as duas análises – consciência da presença do PESA como 
algo próximo de sua realidade e conhecimento de seus objetivos - ocorreu com maior 
intensidade entre os estudantes: 
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Gráfico 4 - Estudantes do Distrito de Serra das Araras que conhecem os objetivos do 
PESA. 
 
 

Entre os estudantes que se disseram conscientes dos objetivos do PESA, foram 
apontadas as seguintes funções como as mais importantes: 
 
 

Tabela 2.21: Principais objetivos do PESA segundo os estudantes da vila. 

Objetivos considerados de maior importância Porcentagem dos entrevistados 

Preservação da fauna e flora/ proteção da 
natureza 

74% 

Lazer/ Turismo 65% 

Outros 9% 
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Como diagnosticado acima, o nível de informação/ interesse sobre o PESA ficou 

bem dividido e diferenciado entre essas duas classes identificadas: os que julgam já ter 
estado lá, e os que julgam nunca ter estado. Por esse motivo, os demais gráficos de 
percepção da importância e influência da Unidade foram trabalhados somente entre os 
que possuem alguma noção da presença do parque como algo próximo e presente em 
suas vidas, visto que o restante teve a maioria das respostas em branco. 

 
O gráfico a seguir, ilustra a opinião de moradores e estudantes conscientes da 

presença do PESA sobre os tipos de benefícios diretos que o mesmo poderá proporcionar 
a eles. 
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Gráfico 5 – Benefícios futuros esperados sobre a vida dos entrevistados. 
 

A grande maioria dos entrevistados, tanto moradores como estudantes, mostrou-se 
satisfeita com a possibilidade de salvaguarda dos recursos naturais, fauna e flora por 
motivos variados, dentre eles: religiosos, a apreciação de paisagens e bichos, herança 
para as gerações futuras, qualidade de vida, etc. Houve também os que vislumbrassem 
uma alternativa de lazer e diversão, sanando a falta de infra-estrutura desportiva da vila e 
a falta do que fazer de um modo geral. Principalmente entre os estudantes notou-se uma 
falta de perspectivas do PESA para proporcionar oportunidades de emprego e renda. 

 
Houve também, nos dois grupos entrevistados, referências negativas sobre as 

proibições envolvidas (criação de gado, roça, coleta de frutos), principalmente envolvendo 
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os moradores do interior da Unidade, além do receio de que ―soltem feras‖ na região – 
tema abordado no item 2.6.2., a seguir. 
 

A percepção do parque pelos moradores e a influência que as restrições e 
benefícios causam podem fazer com que sejam parceiros em sua proteção e 
administração ou com que criem uma espécie de empatia prejudicial ao espaço em 
questão e a si próprios. Apesar de não vislumbrarem com clareza todas as possibilidades 
de inserção da comunidade na realidade do entorno de uma Unidade de Conservação, 
nota-se uma predisposição natural de acolhimento do PESA e o interesse quase que 
absoluto em ajudar a protegê-lo, seja ativamente, como brigadistas, educadores e 
parceiros do IEF na fiscalização de irregularidades, seja apenas adequando sua conduta 
para contribuir em seu manejo e gestão.  
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Gráfico 6 – Como os entrevistados pensam poder contribuir com o PESA. 
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2.6.2   Análise dos relatos coletados pelo CMCN. 

 
 

Sob coordenação do professor Gumercindo Souza Lima, da Universidade Federal 
de Viçosa, o trabalho de educação ambiental e diagnóstico no PESA e seu entorno, foi 
realizado pelo CMCN em 2001. O texto elaborado ainda é bastante atual, dada a não 
realização de trabalhos semelhantes na região. O professor foi contatado e autorizou sua 
utilização no presente Plano de Manejo, estando, na íntegra, a seguir: 

 
 
―Durante o trabalho de campo, ficou notória a falta de conhecimentos mais 

aprofundados sobre os objetivos de um Parque Estadual. Nas várias conversas com os 
moradores, percebeu-se que a idéia que possuem sobre uma Unidade de Conservação 
varia de pessoa para pessoa, o que mostra que o fato de ser um local pequeno, com 
características muito peculiares e com formas de produção social semelhantes não quer 
dizer que todos desenhem no imaginário uma mesma concepção sobre os fatos e 
acontecimentos que os afetam. 
 
 Existem aqueles que imaginam uma UC como um grande ―zoológico‖ na área 
rural, semelhante aos dos grandes centros. Certamente, eles já viram na TV ou ao vivo, 
um zoológico. Na opinião deles, parte da área será cercada por muro e por tela para que 
ninguém entre sem autorização.  
 

―O parque é o lugar onde eles vão soltar as feras.‖  
(Sr. Antônio, morador do Barro Vermelho) 

 
―O povo tá com medo de eles colocarem as feras e não cercar o lugar.‖ 
(Dona Madalena, moradora de Morro do Fogo) 

 
 Há também um grupo de pessoas que entende o parque como uma área aberta, 
onde será proibida a colocação de gado e o uso da terra para plantio. Esses não 
consideram ruim a existência da UC, mas disseram que seria bom se aqueles que moram 
na área do parque e em seu entorno pudessem continuar morando e ter uma área que 
fosse permitido a eles roçar, plantar e colocar o gado que são poucas cabeças. Esse 
mesmo grupo partilha da opinião de que a existência do parque irá proteger os animais, 
impedindo que eles ―se mudem‖ para outra região mais desprotegida. 

 
―Tendo o parque é bom, porque quando tiver fogo na Serra, os viventes podem 

correr para ele e ficar protegidos, porque lá, o fogo não chega... é protegido‖ 
(Sr. Celso, morador de Riacho Fundo) 

 
 No depoimento acima, percebeu-se, sem exagero que, para esse entrevistado, 
uma UC seria um lugar quase mágico. É como se ele estivesse imaginando o fogo 
atingindo toda a área do entorno do parque, mas não em seu interior. 
 
 Para os moradores do distrito, sobretudo para os mais jovens, a existência de uma 
Unidade de Conservação pode gerar movimento na cidade, exploração do turismo e 
possibilidade de trabalho. Existem aqueles que não souberam dizer nada, ou não 
quiseram, mas demonstraram não ter a mínima idéia do que venha a ser uma Unidade de 
Conservação, Parque Florestal ou o equivalente.‖ 
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 Sobre a Administração da UC 

 
 ―Foi pequeno o número de entrevistados que atribuíram a administração do 
Parque ao IEF, e ainda assim, não associavam o órgão à proteção de animais, por 
exemplo, mas sim à fiscalização de corte de madeira e carvoarias. Disseram, ainda, não 
se sentirem incomodados com a existência do parque. Alguns até disseram que estão 
gostando, porque alegaram que depois da implantação do parque eles começaram a 
―ficar famosos e aparecer na televisão.‖ 
 

“O pessoal do IEF é bom, porque a gente não incomoda eles e eles não 
incomodam nós‖ (Sr. José, morador de Ribeirãozinho) 

  
Foi comum encontrar pessoas dizendo que a área do parque é do IBAMA, de 

Santo Antônio (padroeiro da cidade) e até do INSS. O que prova que para a grande 
maioria das pessoas do local, não importa muito o papel de um ou outro órgão, eles nem 
sabem dizer o significado dessas siglas e qual o papel de cada uma delas. Não se quer 
dizer com isso, que elas sejam maldosamente desinteressadas, mas sim que a lógica das 
coisas para técnicos ambientalistas, pesquisadores, administradores e outros 
profissionais é quase sempre muito diferente da lógica estabelecida pelas populações. E 
é esse cuidado que precisa ser tomado ao se trabalhar com essa população na 
implantação de qualquer projeto de desenvolvimento ou na implantação de uma unidade 
de conservação, por exemplo. O que é óbvio para nós técnicos, quase nunca é óbvio para 
eles. 

  
Como foi citado acima, para algumas pessoas, todas as terras do distrito pertencem a 
Santo Antônio e quem mais forneceu esta informação, foram as mulheres. Segundo elas, 
as terras são do santo e quem tem o direito de vendê-las ou doá-las é a Igreja. Segundo 
elas, quem teria deixado de herança para o santo foi uma mulher, a primeira moradora do 
lugar e que foi a pessoa que encontrou a imagem de Santo Antônio no alto da serra. Por 
isso, ele é o padroeiro do lugar. Essa mulher não teve filhos e por isso teria deixado a 
herança para a igreja. Os moradores que acreditam nessa versão também acreditam que 
o distrito não pode ser emancipado de Chapada Gaúcha devido a terra pertencer a uma 
santidade.‖ 
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2.7. Alternativas de desenvolvimento econômico sustentável    
 
 
 O Distrito de Serra das Araras possui recursos ambientais e humanos potenciais 
para seu desenvolvimento econômico sustentável, por meio de ações planejadas e 
coordenadas capazes fazer parte do desenvolvimento social regional. Há potencial para o 
extrativismo de produtos do cerrado e para a atividade turística. Para tanto, é necessário 
que o distrito faça parte real do plano de desenvolvimento do município por parte da 
Prefeitura. 
 
 Atualmente, o distrito não é contemplado com nenhuma ação governamental 
municipal de melhoria sócio-economica. Do âmbito governamental estadual, o distrito está 
sendo assistido pelo IEF em duas principais ações: (i) projeto de Elaboração do Plano de 
Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras, em parceira com a OnG Funatura; e (ii) 
implantação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari. 
 
 Ações como estas cooperam imensamente com o desenvolvimento sócio-
economico da região, uma vez que são capazes de envolver várias instituições de 
competências afins (seja regional, estadual ou federal) e, praticamente, todos os órgãos 
municipais e população. 
 
 Já no município de Chapada Gaúcha, está sendo desenvolvido no entorno do 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, desde setembro de 2002, o projeto Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Entorno do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. O 
projeto é desenvolvido pela FUNATURA, com recursos financeiros do PROBIO / MMA, e 
promove as seguintes atividades: a implementação de ações que levem a um 
desenvolvimento agropecuário que não gere impactos potenciais ao Parque; a adoção de 
práticas agroecológicas e agroextrativistas que sejam rentáveis para os produtores e 
compatíveis com a proteção do Parque; e o desenvolvimento do turismo ecocultural 
sustentável na região, de forma a valorizar as tradições culturais locais e as 
características naturais.  Estas atividades principais são compostas dos seguintes 
componentes: a) Capacitação, Intercâmbio e Educação Multidisciplinar; b) Apoio ao 
Associativismo; c) Assistência Técnica; d) Apoio a Implantação de Unidades 
Demonstrativas de Campo; e) Apoio à Implantação de Unidades de Beneficiamento e 
Comercialização; f) Apoio ao Desenvolvimento do Turismo Ecocultural; g) Gestão, 
Articulação Interinstitucional e Monitoria. 
 
 Considera-se que um projeto como este pode e deve ser aplicado no entorno do 
PESA, uma vez que as características ambientais, socio-economicas e culturais são 
praticamente as mesmas, além de haver necessidade para tal. 
 
 
 
 
2.8. Legislação Federal, Estadual e Municipal Pertinente   
 
 
 São diversas as leis e decretos que discorrem sobre as questões ambientais. 
Abaixo, relacionam-se as consideradas mais importantes em relação a Unidades de 
Conservação nos três âmbitos governamentais. 
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 Leis Federais: 
 
Lei Nº 4.711, de 15 de Setembro de 1965 – Institui o Código Florestal. 
 
Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981 – Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 
 
Lei Nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998 – Dispõe sobre crimes ambientais. 
 
Lei Nº 9.985, de 18 de Julho de 2000 – Dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza– SNUC. 
 
 

 Leis Estaduais: 
 
Decreto Nº 21.724, de 23 de Novembro de 1981 – Dispõe o regulamento dos Parques 
Estaduais de MG. 
 
Decreto Nº 39.490, de 13 de Março de 1998 – Regulamenta a Lei nº 12.585, de 17 de 
julho de 1997, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, e dá outras providências. 
 
Lei 14.309 de 19 de Junho de 2002 – Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à 
biodiversidade no Estado. 
 
Lei Nº 12.582, de 17 de Julho de 1997 – Dispõe sobre a reorganização do Instituto 
Estadual de Florestas – IEF, e dá outras providências. 
 
Lei 11.903, de 06 de  setembro de 1995 – Cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, altera a denominação da Secretaria 
 
Lei Nº 13.048 , de 17 de dezembro de 1998 – Altera dispositivos da Lei nº 10.561, de 27 
de dezembro de 1991, que dispõe sobre a política florestal no Estado de Minas Gerais. 
 
 

 Leis Municipais: 
 

Lei Orgânica Municipal da Chapada Gaúcha, promulgada em 1997 e atualizada em 
2002 – dispõe sobre a organização do município, administração pública, organização dos 
poderes, ordem econômica e social e outros. 
 
 
2.9. Potencial de apoio à UC   
 
 
 A infra estrutura disponível em Serra das Araras disponível para seus habitantes é 
precária e, assim, também insatisfatória para apoio ao desenvolvimento da UC. Quando a 
população precisa de serviços um pouco mais especializados, seja para tratamentos 
médicos ou compras comerciais, é necessário buscar em outras localidades, como 
Chapada Gaúcha ou Arinos. 
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 A infra-estrutura de Serra das Araras se resume à: 
 

  Tabela 2.22 – Hotelaria  
Hotéis - 

Hotéis Fazenda - 

Pensões (Dormitórios) 2 

Fonte: Guarda-parque Lincon (Serra das Araras) 

 
    Tabela 2.23 – Lazer    

Estabelecimento Quantidade 

Estádio - 

Danceteria - 

Horto Florestal Projeto de horta comunitária 

Parque de Exposição - 

Clube - 

Praça de Esportes (Quadra) 2 para forró e 1 na escola 

Campo de Futebol 1 

Ginásio Poliesportivo - 

Fonte: Guarda-parque Lincon (Serra das Araras) 

 
    Tabela 2.24 – Estabelecimentos Comerciais    

Farmácia / Drogaria Remédios básicos na mercearia 

Utilidades domésticas - 

Livraria e Papelaria Mercearia 

Informática / Cine-Foto Som/ Óticas - 

Supermercados 3 mercearias - 2 açougues - 1 verduras 
e frutas 

Armarinhos (Vest.; Tec.; Calç.) 2 sacoleiras 

Gêneros Alimentícios  

Padaria e Confeitaria 1 

Feira Livre - 

Ins. Agropecuários - 

Mat. Construção 1 

Móveis / Decoração / Eletro - 

Oficina e Auto-Peças 1 

Restaurantes e Bares 1 restaurante - 13 bares 

Fonte: Guarda-parque Lincon (Serra das Araras) 

 
  
 O transporte que atende os habitantes de Serra das Araras conta com a seguinte 
frota de veículos: 
 
    Tabela 2.25 – Transporte  

Grupo do Veículo Quantidade de Veículo 

Coletivos 2 

Duas rodas (particulares) 26 

Veículos de Carga 33 

Veículos de Passeio 35 

Fonte: Detran – outubro / 2000 
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   Tabela 2.26 – Habilitação  
Mês/Ano 10/2000 

N
o
 de Habilitados do Município  21 

Fonte: Detran – novembro / 2000 
 
 A infra-estrutura de telefonia e energia do município de Chapada Gaúcha que dá 
suporte direto ao distrito de Serra das Araras conta com a seguintes realidade: 
 
   Tabela 2.27 – Telefonia  

Chapada Gaúcha  Número de linhas 

Área rural 4 celulares 

Área urbana 50 linhas utilizadas  -  250 na central  

Fonte: Prefeito Eloe Narciso Baron (Chapada Gaúcha) 
 
    Tabela 2.28 – Energia elétrica   

Total de Consumidores* 129 

Total Consumido* 6000 Kwt 

Comercial 99 

Total Consumido 99000Kwt 

Residencial 1150 

Total Consumido 87000Kwt 

Industrial 8 

Total Consumido 57168 Kwt 

Total de Consumidores 1249 

Total Consumido 186 Kwt 

 Fonte:   *CEMIG – Única vez faturada para o Distrito de Serra das Araras – 2001  
CEMIG – Chapada Gaúcha / 2003  

  
 
 Comunicação 

 
 Há um posto telefônico e uma agência dos Correios no Distrito. 
 
 
 Organizações Sociais 

 
Associações Comunitárias: 
 
Existem 04 associações comunitárias em Serra das Araras, sendo: 
 

1. Associação Comunitária de Serra das Araras – Produção agropecuária para 
subsistência dos membros da Associação. 

2. Associação Comunitária de Santa Cruz - Produção agropecuária para subsistência 
dos membros da Associação 

3. Conselho Comunitário – Donos da padaria 
4. Pastoral da Criança – Remédios caseiros 
 

Já em Chapada Gaúcha, são 43 associações rurais e 11 associações não rurais, 
sendo: 
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Associativismo Rural 
ENTIDADE Nº DE MEMBROS 

1. Assoc. Comunitária Barra das Marimbas 50 

2. Assoc. Comunitária Barro Vermelho 80 

3. Assoc. Comunitária Buracos 30 

4. Assoc. Comunitária Chapadinha 90 

5. Assoc. Comunitária de Cedro 50 

6. Assoc. Comunitária do Pequi  70 

7. Assoc. Comunitária dos Peq. Prod. Rurais Novo Milênio 25 

8. Assoc. Comunitária Grãos de Terra 60 

9. Assoc. Comunitária Mãe Ana 40 

10. Assoc. Comunitária Nossa Senhora Aparecida 35 

11. Assoc. Comunitária Retiro Velho 40 

12. Assoc. Comunitária Riacho Fundo 80 

13. Assoc. Comunitária Ribeirão da Areia 45 

14. Assoc. Comunitária Santa Catarina 60 

15. Assoc. Comunitária Santa Tereza 35 

16. Assoc. Comunitária Sapé 30 

17. Assoc. Comunitária Serra das Araras 200 

18. Assoc. Comunitária Sucuriu 40 

19. Assoc. Comunitária Vista Alegre 20 

20. Assoc. Comunitária Vó Noca 40 

21. Assoc. Comunitária Vó Suzana 55 

22. Assoc. Comunitária de Marimbas 50 

23. Assoc. Comunitária Morro do Fogo 35 

24. Assoc. Comunitária Santo André 75 

25. Assoc. Comunitária São Félix 35 

26. Assoc. Comunitária Treze de Maio 78 

27. Assoc. Comunitária Vereda do Veio 28 

28. Assoc. Comunitária Veredão 38 

29. Assoc. Ferreira dos Peq. Prod. Rurais 22 

30. Assoc. Nova Canaã dos Peq. Prod. Rurais 21 

31. Assoc. Nova Esperança dos Peq. Prod. Rurais 24 

32. Assoc. Pacari dos Pequenos Prod. Rurais 26 

33. Assoc. Pingo D`água dos Peq. Prod. Rurais 23 

34. Assoc. São João Batista (Ass. Incra – Rio dos Bois) 95 

35. COAMI – Coop. Agrop. Mista de Chapada Gaúcha 413 

36. COAPI – Coop. Agropecuária Pioneira Ltda. 156 

37. COMENON – Conselho Munic. de Entidades Comunitárias 1.500 

38. Cons. De Desenvolvimento Com. Serra das Araras 50 

39. Cons. De Desenvol. Com. do Retiro Velho 50 

40. Sindicato dos Produtores Rurais 200 

41. Sindicato dos Trabalhadores Rurais 500 

42. Assoc. 15 de Junho dos Pequenos Prod. Rurais 20 

 
Associativismo não Rural  

ENTIDADE Nº DE MEMBROS 

1) Assoc. Comunitária Alto São João 70 

2) Assoc. Comunitária da Comunidade Santo Agostinho 100 

3) Assoc. Comunitária de Chapada Gaúcha 26 

4) Assoc. Comunitária Jardim da Paz 80 

5) Assoc. Comunitária Mãe Dulce 35 

6) Assoc. Comunitária Mundo Novo 20 
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7) Assoc. Comer. Indus. e de Serviço de Chapada Gaúcha  45 

8) Associação Martinho Lutero 30 

9) CTG – Centro de Tradições Gaúchas 120 

10) Pastoral da Criação 15 

11) Pastoral da Juventude 25 

12) Portal do Alvorada 12 

 
  

Outros tipos de organização: 
 
 O município de Chapada Gaúcha conta com a atuação das demais organizações 
sociais:  
 
 Tabela 2.29 – Organizações com atuação em Chapada Gaúcha  
 

Organização social Competência 

IEF Estadual 

IBAMA Estadual 

IMA Estadual 

EMATER Estadual  

SEBRAE Estadual  

COAPI Estadual 

COPASA Estadual  

COAMI Estadual  

CODEMA Estadual 

Prefeitura Municipal 

Câmara Municipal Municipal 

CTG Municipal 

Funatura (Ong) Nacional   

Cáritas (OnG) Nacional 
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Encarte 3 
Análise da Unidade de Conservação 
 
 
 
3.1. Informações gerais sobre a UC    
 
3.1.1. Acesso a Unidade 
 
1. Terrestre 
 
I. Saindo de Minas Gerais: 
 

Os visitantes que saírem da região central e do sul do Estado, tendo como ponto 
de partida ou passagem Belo Horizonte, têm a oportunidade de passar por 
Cordisburgo/MG, cidade natal de João Guimarães Rosa onde há um museu em sua 
homenagem, por meio da BR-040, há 90km da Capital.  
 

Pela BR-040, passando 25km da entrada de Cordisburgo, segue-se pela BR-135 
em direção à Montes Claros/MG. De Montes Claros há dois caminhos possíveis: 

 
(a) Seguir pela BR-135 por cerca de 160km até Januária. De Januária, seguir para 

Serra das Araras por cerca de 115km em estrada de terra (MG 479). São cerca de 
275 km ao todo. 

(b) Seguir pela BR-135 por cerca de 156km até São Francisco. De São Francisco, 
atravessa-se o rio em balsa, seguindo para Serra das Araras, por 100km de 
estrada de terra. São cerca de 256 km ao todo.  

 
II. Saindo de Brasília:  

 
Existem três percursos para o PESA saindo do DF: 
 

(a) Pela saída Sul: pegar a BR-251 até Unaí. De Unaí, seguir até Arinos, por 150 km de 
asfalto, e, de Arinos, seguir 90 km de estrada de terra, até a Chapada Gaúcha e, da 
Chapada Gaúcha, seguir mais 30 km de estrada de terra até Serra das Araras, pela 
MG 479 (Januária). Ao todo são cerca de 450 km. 

(b) Pela saída Norte: pegar a BR-020. Passando por Formosa/GO segue-se por 18 km 
pela BR-020, entrando na GO-346 para Cabeceiras/GO. De Cabeceiras, seguir em 
direção à Buritis pela MG-202 até o entroncamento para Arinos, em trecho por 
estrada de terra de 42 km. Seguir para Arinos, passando por 67 km por via 
asfaltada. De Arinos, segue-se para a Chapada Gaúcha por 90 km de estrada de 
terra e, da Chapada Gaúcha, seguir mais 30km de estrada de terra até Serra das 
Araras, pela MG 479 (Januária). Ao todo são cerca de 400 km. 
Pela saída Norte: pegar a BR-020 passando por Formosa/GO seguindo para 
Alvorada do Norte/GO num total de 270 km. De Alvorada do Norte/GO, seguir para 
Formoso/MG, num trajeto de 85 km de estrada de terra. De Formoso, segue-se até 
a Chapada Gaúcha/MG num trajeto de 120km, também por estrada de terra e, da 
Chapada Gaúcha, seguir mais 30km de estrada de terra até Serra das Araras, pela 
MG 479 (Januária). Neste trajeto, passa-se ao lado de uma entrada do Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas (região sul). Ao todo são cerca de 505 km. 
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III. Saindo da Bahia e região Nordeste: 
 
Para quem vem do Estado da Bahia, é possível: 
(a) Pegar a BR-116 (Rio-Bahia), passando por Vitória da Conquista/BA e entrar para a 

BR-251 em cerca de 20km após divisa entre os Estados da BA e MG. Seguir pela BR-
251 até Montes Claros/MG, quando se pode seguir por dois caminhos distintos, 
descritos acima.  

(b) Passando por Feira de Santana/BA, pode-se pegar a BR-242 até Ibotirama/BA, 
quando se desce para Bom Jesus da Lapa/BA, por 130km. Seguir por 140 km de 
estrada asfaltada até a divisa dos Estados, quando se segue em direção a Manga/MG 
e, de lá, a Januária/MG, por 104 km (sendo 45km de estrada de terra e o restante 
pavimentada). De Januária/MG seguir para Serra das Araras por cerca de 115km em 
estrada de terra. 

 
2. Aéreo 
 

Os Aeroportos mais próximos que operam com aviões de grande porte são o de 
Brasília (DF) e o de Montes Claros (MG). Para Brasília, existem vôos diários de todas as 
capitais do Brasil. Para Montes Claros, os vôos passam antes por Belo Horizonte. Existem 
vôos diários de Belo Horizonte para Montes Claros. De Brasília e de Montes Claros 
segue-se por via terrestre, conforme descrição anterior.  
 

As cidades de Januária e São Francisco possuem pista de pouso asfaltada para 
aviões de porte médio. Destas cidades, desloca-se por estradas de terra até Serra das 
Araras, conforme descrição anterior. 
 

As cidades da Chapada Gaúcha (30 km de Serra das Araras), de Formoso (90 km 
de Serra das Araras) e Arinos (130 km de Serra das Araras) possuem pista de pouso de 
terra para aviões de pequeno porte e helicóptero, sem licença do DAC.  
 
 
3.1.2 Origem do nome e história de criação do Parque  
 
3.1.2.1 Origem do Nome 
 
 Há uma vertente que indica que o nome da Vila é originário de uma etnia indígena 
denominada Araras, porém, nenhum registro histórico da mesma foi encontrado. 
Acreditamos que, mesmo sendo verídico, provavelmente o nome da própria tribo tenha 
sido derivado da enorme quantidade da espécie Ara choloroptera (arara-vermelha) 
encontrada na serra, sendo esta, a razão do nome do Parque Estadual da Serra das 
Araras. 
 
3.1.2.2 História de Criação do PESA 
 

Em 1996, foram feitas denúncias de desmatamento ilegais dentro de projetos de 
manejo florestal sustentável, licenciados pelo IBAMA/MG, na Serra das Araras, Chapada 
Gaúcha. Assim, foi acionado o escritório do IEF em Montes Claros e diversas 
irregularidades foram constatadas. Com a ação do IEF, os proprietários locais assinaram 
um termo de compromisso com o Instituto para exploração sustentável dentro das 
exigências legais.  
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Com isso, o IEF tomou conhecimento da riqueza ecológica e dos recursos naturais 

ainda primitivos encontrados na área e percebeu-se a grande importância para a flora e 
fauna local. Daí nasceu a idéia de se criar um Parque, sendo que a Fazenda Riacho 
Fundo, propriedade da família Souza Lima, foi vista como o local mais indicado. Através 
de contatos com o proprietário, Sr. Antônio Cláudio Souza Lima, chegou-se a um acordo 
para realização de estudos técnicos ambientais, acompanhado de avaliações para criação 
de uma UC e posterior desapropriação amigável da área. Mecanismos de créditos da 
compensação antecipada foram utilizados. 

 
 

3.2. Caracterização dos Fatores Abióticos e Bióticos    
 
 
A – Metodologia da Avaliação Ecológica Rápida – AER 

Para a abordagem da unidade e seu entorno, a metodologia utilizada foi a de 
Avaliação Ecológica Rápida, conforme proposto pela The Nature Conservancy (Sobrevilla 
e Bath.,1992), entidade não governamental internacional reconhecida pelos seus esforços 
nessa área. Fundamenta-se nos seguintes pontos: 

 
* Necessidade da tomada de decisão em assuntos de conservação da natureza 

de maneira rápida e embasada em dados fundamentais do ambiente; 
* A manutenção da biodiversidade atual é facilitada pelo entendimento de suas 

características. A compreensão das relações ecológicas torna-se um promotor 
efetivo desta ação; 

* A maioria dos ecossistemas tropicais possuem enorme biodiversidade, 
carreando a atenção para o levantamento desta mesma diversidade e sua 
conservação; 

* A taxa atual de alteração dos ecossistemas tropicais leva à necessidade de 
caracterização de seus componentes e compreensão dos processos 
biológicos e ecológicos intrínsecos, ainda que de maneira superficial, visando 
verificar o estado atual e a integridade das comunidades remanescentes. 

 
Em suma, uma Avaliação Ecológica Rápida corresponde ao inventário rápido, 

tanto de comunidades, como de espécies de um ecossistema, além da caracterização dos 
principais parâmetros físicos do ambiente. 

 
No caso do PESA, o inventário foi apoiado pelo conhecimento já existente dos 

funcionários da unidade. Em uma reunião em Serra das Araras com o pessoal do parque 
e parte dos consultores, foi feita a seleção dos locais com maior representatividade dos 
sistemas naturais do parque e entorno. Durante os primeiros levantamentos de campo, 
uma nova área foi acoplada ao esforço padrão de todos os componentes. 
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Fatores históricos, como o sobreuso humano de recursos, alteram a composição 
das comunidades florísticas e faunísticas. Por exemplo, extração desregrada de madeiras 
de lei ou de produtos florestais, muitos dos quais ocorridos há décadas, podem ainda 
afetar a comunidade de vertebrados dependentes das espécies utilizadas, afetando sua 
composição em uma área. Tais fatores foram efetivamente avaliados pelos diversos 
componentes. 

 

Ao final do processo, foram escolhidos 4 locais para o desenvolvimento obrigatório 
das atividades de cada componente, áreas que espelham a cobertura espacial no interior 
da unidade, como podem ser observados na tabela 3.1 e no mapa na página seguinte.  
 
   

Tabela 3.1: Pontos Selecionados para a Avaliação Ecológica Rápida. 
  

PONTO REFERÊNCIA COORDENADAS UTM 

P1 Riacho Fundo 466.099E 8.302.700N 

P2 Lagoa do Triste 464.654E 8.287.911N 

P3 Serra das Araras 459.376E 8.290.881N 

P4 Ribeirão 468.974E 8.291.983N 

  

 
Além desses pontos amostrais, cada componente, em função de suas 

particularidades, percorreu outras áreas no interior do parque. Para o entorno, focalizou-
se, principalmente, a região entre a unidade e a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Veredas do Acari, a estrada entre Serra das Araras e Januária até a ponte de pedra do rio 
Pardo (Sumidouro), a área do vão dos Buracos e a borda norte do canyon do rio Pardo. 

 
 
B – Metodologia dos Levantamentos Temáticos 

 
Conforme as peculiaridades de cada componente, os métodos empregados 

visaram atender as premissas da Avaliação Ecológica Rápida. As especificidades 
metodológicas, utilizadas por cada equipe temática, se encontram em Anexo.  

 
 
3.2.1. Clima 
 

O clima da região é característico das Savanas do Centro-Oeste, sob condições 
sub-úmidas. As temperaturas médias anuais são altas, em torno de 23ºC. As máximas 
absolutas atingem 37 a 40ºC, mesmo no topo das chapadas. As médias das mínimas 
ficam entre 16 e 19ºC, mas as mínimas absolutas podem aproximar-se de 0ºC 
(Radambrasil, 1982).  

 
O regime de chuvas é tropical, com duas estações bem marcadas. O período seco 

inicia-se em maio e se prolonga até setembro ou outubro. As chuvas concentram-se no 
verão: 80% caem de novembro a março. Os registros de pluviosidade indicam chuvas da 
ordem de 1.200mm anuais, crescendo para oeste e decrescendo no rumo do rio São 
Francisco, a leste. A umidade relativa do ar cai acentuadamente entre maio e setembro, 
permanecendo abaixo de 70% e, muitas vezes, abaixo de 35%. 
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Os atributos do clima são ditados pela dinâmica atmosférica regional, traduzida 
pela alternância de períodos secos e chuvosos: 

 

 Durante parte do outono e no inverno austrais (maio a setembro), predominam os 
ventos alíseos de NE e E, responsáveis pelo regime de seca e estabilidade, com 
céu claro e dias ensolarados: as esporádicas massas polares que conseguem 
alcançar a área provocam chuvas frontais e respondem pelo declínio de 
temperatura; 

 

 De novembro a março, há domínio absoluto da corrente Equatorial Continental, que 
forma as linhas de instabilidade: as chuvas são constantes e só há retorno da alta 
pressão tropical em ocasiões esporádicas, resultando em períodos curtos de seca e 
estabilidade. 

 
O balanço hídrico é claramente sazonal, com estações bem contrastadas, típicas 

do Brasil Central: 
 

 Após cinco meses de deficiência hídrica (maio a setembro), o mês de outubro é 
quase sempre caracterizado pelo reinício das chuvas, permitindo o reequilíbrio da 
demanda ambiental; 

 A partir de dezembro, os solos atingem sua capacidade máxima de estocagem de 
água e as chuvas mantêm-se em níveis elevados, passando a haver excedente 
hídrico. O escoamento superficial eleva-se bruscamente e desencadeia processos 
de erosão superficial, transporte de sedimentos e deposição nas vertentes e calhas 
fluviais; 

 Entre dezembro e janeiro, a estação chuvosa atinge o seu apogeu, podendo 
ocasionar o transbordamento de rios, sendo que o excesso de água persiste até 
março; 

 Em abril e maio, há decréscimo da disponibilidade de água, porém sem deficiência 
hídrica – esta se inicia em junho e estende-se até outubro, sendo mais acentuada 
entre junho e agosto, quando praticamente não ocorre precipitação. 

 
 
3.2.2. Geologia 
 

A região é dominada por planaltos esculpidos em sedimentos arenosos 
homogêneos e ilustra a geodiversidade do Brasil Central – constituído, em grande parte, 
por rochas metamórficas mais antigas e variadas. 

 
Conforme definido por Veiga (1999), a geodiversidade expressa as 

particularidades do meio físico: desde as rochas do subsolo, o relevo, o clima, os solos, 
até as águas subterrâneas e superficiais. Tais atributos resultam da atuação cumulativa 
de processos geológicos múltiplos e, por sua vez, condicionam a paisagem e propiciam a 
diversidade biológica e cultural nela desenvolvidas, em permanente interação ao longo da 
evolução do planeta. 

 
O conhecimento da geodiversidade é essencial à abordagem criteriosa de 

qualquer região. Por preceder a biodiversidade, ajuda a entender a dinâmica ambiental 
vigente. Além disso, o subsolo pode conter importantes recursos minerais, hídricos e 
energéticos, cujo aproveitamento precisa ser devidamente equacionado, para não 
comprometer a própria biodiversidade e a qualidade de vida dos seus habitantes. 
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O vale do São Francisco drena extensos planaltos desenvolvidos sobre antigos 
sedimentos argilo-carbonáticos, parcialmente recobertos por sedimentos arenosos mais 
jovens. Esse substrato e o clima tropical determinam suas principais características 
ambientais: são os Gerais, perenizados na literatura de Guimarães Rosa. Ressalta-se a 
vulnerabilidade natural da região, agravada, nas últimas décadas, pela intensa ocupação 
agrícola dos cerrados, conforme ilustrado em imagem de satélite na figura da página 
seguinte. 

 
A chapada conhecida como serra das Araras é uma referência cultural importante 

para a comunidade local e regional. Além de dominar a paisagem e condicionar os 
recursos naturais presentes (especialmente águas, flora e fauna), constitui objeto de 
peregrinação na festa de Santo Antonio. Anualmente, em 13 de junho, milhares de 
visitantes, vindos de todo o noroeste mineiro e mais além, convergem para a trilha da 
Capela e usufruem as praias do Catirina (Catarina) e demais belezas presentes, 
transformando o espaço natural e, sobretudo, o ritmo habitualmente pacato do povoado 
homônimo. 

 
A presente caracterização se baseia em compilações e levantamentos regionais 

realizados pelo Ministério de Minas e Energia (Schobbenhaus et al., 1981; Radambrasil, 
1982) e pela Secretaria de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos de Minas Gerais 
(Pedrosa-Soares et al., 1994). Compreende uma síntese da evolução geológica do vale 
do São Francisco, seguida pela descrição das principais feições reconhecidas na porção 
de interesse. 

 

 Geologia do vale do São Francisco 
 

O vale do São Francisco está instalado em um antigo núcleo continental, 
estabilizado há mais de 2.600 milhões de anos (Ma), denominado cráton do São 
Francisco. O cráton é circundado por extensas faixas de dobramentos (porções 
submetidas a profundas transformações geológicas), estruturadas segundo N – S, 
aproximadamente, e que permaneceram ativas até cerca de 600 Ma (Pedrosa-Soares et 
al., 1994). A oeste, a faixa Brasília e, mais além, o cráton Amazônico; a leste, a faixa de 
dobramentos Araçuaí e terrenos mais antigos, outrora unidos à África (vide figura na 
página 69). 

 
O arcabouço regional é constituído por rochas ígneas e metamórficas de alto grau, 

remanescentes da antiga crosta do planeta, expostas, por exemplo, ao sul do cráton em 
Barbacena, no Quadrilátero Ferrífero (Minas Gerais) e, a nordeste, em Jequié e Jacobina 
(BA). Nelas se alojaram seqüências vulcano-sedimentares e rochas ígneas com idades 
entre 3.000 e 2.400 Ma, aproximadamente (Arqueano a Proterozóico inferior).  

 
Têm potencial para concentrações de ouro, cobre, níquel, zinco, chumbo, ferro, 

manganês e outros metais, algumas resultando em jazidas importantes nas Minas Gerais 
e na Bahia. 

 
A estabilização do cráton permitiu a deposição e preservação de seqüências 

variadas, representativas das mudanças ambientais que marcam a evolução da região. 
No Proterozóico médio (entre 1.900 e 1.100 Ma), destacam-se seqüências marinhas 
arenosas, com rochas vulcânicas associadas, depositadas em fossas instaladas sobre o 
antigo continente. São hoje representadas pelos quartzitos, conglomerados e xistos 
dominantes na chapada Diamantina, mineralizados em diamante e ouro.  
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Formações glaciais depositadas há cerca de 1.000 Ma indicam que, nessa época, 
o paleocontinente São Francisco encontrava-se em altas latitudes. Em seguida, o cráton 
abrigou um amplo mar calmo, sob condições intertropicais, onde se depositaram 
sedimentos argilosos e carbonáticos, referidos ao grupo Bambuí, potencialmente 
mineralizados em zinco, chumbo e fluorita, dentre outros. Contêm fósseis de algas, 
característicos da vida marinha primitiva.  

 
No final do Proterozóico ou do Pré-Cambriano (há cerca de 600 Ma), essas rochas 

foram deformadas e levemente metamorfizadas na faixa Brasília, a oeste, com reflexos 
sobre o cráton. Toda a região passou a ter evolução estável, tipicamente continental. Os 
terrenos foram soerguidos em bloco, o mar recuou e a erosão passou a ser o processo 
dominante em sua história geológica.  

 
Em outras palavras, o mar virou sertão, tornando-se fornecedor dos sedimentos 

depositados em grandes bacias paleo-mesozóicas (500 a 65 Ma), instaladas no seu 
entorno: a bacia do Paraná, ao sul, e a do Parnaíba, ao norte. Formados sob condições 
ambientais variáveis ao longo do tempo, tais sedimentos apresentam fósseis diversos de 
moluscos, artrópodes, peixes, répteis e aves, indicativos da sucessão evolutiva que 
animava a vida no planeta. 

 
 No atual vale do São Francisco, sobretudo em seu flanco oeste, as rochas do 

grupo Bambuí atuaram como substrato de sedimentos continentais, sucessivamente 
retrabalhados. No intervalo entre o Carbonífero e o Permiano (345 a 235 Ma), instalaram-
se sedimentos arenosos e argilosos do grupo Santa Fé, característicos de ambiente 
glacial, com domínios fluviais e lacustres associados.  

 
Durante o Cretáceo (140 a 65 Ma) vigorou ambiente desértico, propiciando o 

desenvolvimento de sedimentos arenosos fluviais e eólicos, referidos às formações 
Canabrava, Areado e Urucuia. Os vestígios de vida são escassos, coincidentes com a 
extinção dos grandes répteis. 

 
Desde a abertura do oceano Atlântico, durante o Cretáceo, esse arcabouço antigo, 

situado no interior do novo continente, sustenta amplos planaltos drenados pela grande 
bacia hidrográfica do São Francisco, instalada sobre o cráton homônimo. Representa, 
desde então, um espaço habitado por inúmeras espécies.  

 
No início do Terciário, a região foi amplamente afetada por movimentos 

neotectônicos, importantes condicionadores da paisagem atual. Seu relevo vem sendo 
esculpido há mais de 12 milhões de anos, sob climas tipicamente tropicais, mais áridos ou 
mais úmidos, porém sempre caracterizados pela alternância anual de estações secas e 
chuvosas. Sob essas condições, prevalecem coberturas vegetais ralas, favorecendo a 
erosão dos depósitos mais jovens e exposição das rochas subjacentes, mais antigas e 
variadas.  

 
Os terrenos são arrasados, predominando chapadas e superfícies suavemente 

onduladas. Esse relevo favorece o desenvolvimento de solos lateríticos profundamente 
lixiviados, empobrecidos em seus componentes solúveis e enriquecidos em fases inertes, 
comumente com concreções ferruginosas. Sobre os arenitos, desenvolvem-se extensas 
coberturas arenosas inconsolidadas.  

 
Os rios e córregos do planalto são rápidos e encaixados, sobretudo perto das 
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nascentes, formando corredeiras e cachoeiras quando cruzam rochas mais resistentes à 
erosão. Nas rochas propícias à dissolução, como calcários e arenitos, formam-se grutas e 
cavernas. O material erodido acumula-se nas porções mais baixas, formando planícies 
aluvionares arenosas, notáveis ao longo do rio São Francisco e seus principais afluentes. 

 
Os aluviões mais jovens têm idade holocênica, ou menos de 10.000 anos, época 

em que os primeiros colonizadores humanos já estavam estabelecidos nessa região de 
boas nascentes, clima saudável e alimentos disponíveis. No século 18, o ouro e o 
diamante encontrados nos altos sertões propiciaram o ingresso de colonizadores de 
origem européia, trazendo escravos africanos e inúmeras espécies de plantas e animais 
para o seu uso. A ação antrópica transformadora do ambiente vem se acentuando desde 
então. 

 

 A região do Parque Estadual Serra das Araras 
 

Como já abordado na caracterização da área, a erosão em curso na região do 
parque estadual e entorno propicia, em alguns locais do vale do rio Pardo, a exposição de 
rochas calcárias atribuídas ao grupo Bambuí, do Proterozóico superior. Sobre elas 
estendem-se os arenitos Urucuia, dominantes na região. Como formações mais jovens, 
destacam-se aluviões margeando os principais cursos dágua (Vide figura Geologia da 
Região do Parque Estadual da Serra das Araras, na página seguinte.) 

 
Grupo Bambuí 

 

O grupo Bambuí é a principal unidade proterozóica do vale do São Francisco, 
notável pela grande extensão e regularidade dos seus sedimentos (Pedrosa-Soares et al., 
1994). Sua ocorrência aqui se restringe ao entorno do parque, compreendendo: 

 
Calcários aflorantes no vale encaixado do rio Pardo, a jusante do local designado 

Sumidouro, onde formam pontes-de-pedra e paredões com altura de até 5m. São cinza 
escuros e apresentam-se em camadas horizontais decimétricas. Podem ser 
preliminarmente atribuídos ao subgrupo Paraopeba, que corresponde à seqüência argilo-
carbonática do grupo Bambuí, porém o seu posicionamento estratigráfico exato demanda 
investigações adicionais. Nos arredores do Sumidouro percebem-se seixos de quartzo e 
de quartzito, aparentemente indicativos da base do pacote Urucuia, depositado sobre os 
calcários.  

 
Arcóseos e siltitos dominantes na porção ocidental do Parque Nacional Grande 

Sertão Veredas, situado a oeste. Estão recobertos pelos arenitos Urucuia e foram 
referidos à Formação Três Marias, unidade superior do grupo Bambuí (Veiga, 1998). Têm 
coloração cinza-esverdeada a rósea, apresentando-se em delgadas camadas horizontais, 
localmente afetadas por dobras e falhas resultantes da deformação que marcou a faixa 
Brasília e se refletiu sobre o cráton, há cerca de 600 milhões de anos. 

 
Embora restritas, tais ocorrências representam as rochas mais antigas do contexto 

investigado. Sobre elas assentam-se, em discordância angular (descontinuidade 
estratigráfica, indicativa de episódio erosivo entre as unidades), os arenitos da formação 
Urucuia, que dominam toda a área do Parque e o entorno imediato.  
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Formação Urucuia 
 

Os sedimentos Urucuia, já mencionados com maior detalhe na caracterização da 
área, estendem-se nas chapadas e vales na área do parque e arredores, assentados 
sobre as rochas do grupo Bambuí. O desnível local sugere espessura mínima da ordem 
de 200m, um pouco superior à espessura assinalada regionalmente.  

 
Aluviões quaternários 

 

Os aluviões existentes na região do parque representam pacotes arenosos 
inconsolidados, depositados ao longo das drenagens coletoras. Resultam da erosão dos 
arenitos Urucuia, existentes a montante. São particularmente notáveis ao longo do 
córrego Santa Catarina (a oeste e sul do Parque), do riacho Fundo (porção norte) e do rio 
Pardo, no trecho espraiado percorrido por este entre o vão dos Buracos e o Sumidouro (a 
norte e leste do Parque). 

 
Alcançam larguras em torno de 800 a 1.000m e espessuras superiores a 6m, 

abrigando canais meandrantes com extensas praias e algumas lagoas. São feições 
típicas da dinâmica fluvial que propiciou sua deposição e contínuo retrabalhamento, em 
sucessivos episódios de erosão, transporte e redeposição, marcantes durante as 
estações chuvosas.  

 
Formam terrenos arenosos inundáveis, distinguindo-se dos colúvios adjacentes 

por suas estruturas fluviais características, tais como estratificação cruzada, canais 
truncados pela erosão e granulometria decrescente da base para o topo. São constituídos 
dominantemente por areias quartzosas finas, indicativas do selecionamento e 
classificação ocorridos durante o transporte e o retrabalhamento. Os seixos herdados dos 
conglomerados Urucuia tendem a acumular-se na base do pacote e nos canais ativos. 

 

 Geologia estrutural 
 

Os calcários Bambuí se apresentam em camadas horizontais, sem evidências de 
deformações compressivas – ao contrário das dobras constatadas nas rochas a oeste do 
Parque Nacional Grande Sertão Veredas, indicativas da deformação que afetou a faixa 
Brasília (Veiga, 1998). Os arenitos Urucuia também formam uma pilha de camadas 
horizontais, pouco perturbadas. 

 
Por outro lado, a região é marcada por rupturas direcionadas aproximadamente 

segundo N40oW, N-S e N55oE. Parecem representar antigas falhas e fraturas, presentes 
no substrato antigo e possivelmente ativas durante a deposição dos arenitos. Sua 
reativação, provavelmente ocorrida durante o Terciário, no curso da movimentação que 
afetou todo o continente, reflete-se em nítido condicionamento da rede de drenagem e da 
própria compartimentação da paisagem.  

 
Em verdade, a neotectônica desempenha papel importante na evolução ambiental 

da região. Nesse sentido, salienta-se: 

 Os sedimentos cretáceos estão confinados às porções elevadas, definidas por 
contornos aproximadamente poligonais, segundo as direções antes citadas; 

 Os cursos do rio Pardo e de seus afluentes, embora sinuosos, são ditados por 
segmentos retilíneos controlados pelas mesmas rupturas. 
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 Recursos minerais 
 

Situada a meio caminho entre os ricos contextos do Brasil Central e das Minas 
Gerais, pode-se dizer que esta região se destaca pela ausência de recursos minerais 
expressivos. As ocorrências de calcário são restritas, os arenitos são pouco aproveitáveis 
e mesmo as areias, tão abundantes, são demasiado finas e, por isso, pouco usadas na 
construção civil.  

 
A areia fina é aproveitada apenas ocasionalmente, assim como as cangas – por 

vezes aplicadas como revestimento de estradas. Seixos de quartzo são obtidos em 
cascalheiras existentes na região do vão dos Buracos. Derivam da desagregação dos 
conglomerados Urucuia e são utilizadas de modo rudimentar, resultando em escavações 
desordenadas, abandonadas sem recomposição. 

 
A maior parte dos insumos minerais para a construção e a agricultura provém de 

Januária (areia média a grossa, tijolos de cerâmica, brita e pedras talhadas de calcário 
para calçamento) e de Unaí (pó calcário corretivo para solos ácidos), cidades situadas a 
115 e a 275km da Serra das Araras, respectivamente. 
 
 
3.2.3. Geomorfologia 

 
A região integra a unidade geomorfológica regionalmente denominada Planaltos 

do São Francisco (CETEC, 1981) ou Planalto do Divisor São Francisco – Tocantins 
(Radambrasil, 1982), constituída por extensas superfícies tabulares com capeamento 
sedimentar e amplas depressões, onde se alojam as drenagens coletoras.   

 
O relevo é composto por chapadas areníticas, cobertas por vegetação do tipo 

cerrado e recortadas pelas cabeceiras das drenagens – por vezes pouco profundas, 
constituindo veredas, outras muito entalhadas. As chapadas representam aqüíferos 
porosos importantes, formados pelos arenitos Urucuia e solos derivados. 

 
Domínios geomorfológicos 

 

A porção que abriga o Parque Estadual Serra das Araras, estendendo-se às 
unidades de conservação vizinhas, evidencia três domínios geomorfológicos, 
representativos dos processos atuantes na evolução da paisagem (Vide figura na página 
seguinte e mapa Geomorfologia, em Anexo 3): 

 

 Domínio residual: relevos tabulares instalados sobre o arenito Urucuia; 
remanescentes na chapada denominada serra das Araras e na sede do 
município de Chapada Gaúcha, ao sul do Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas. Cotas entre 850 e 880m, aproximadamente. 

 

 Domínio erosional: encostas e relevos aplainados a suavemente ondulados, 
dominantes em torno da serra das Araras, bem como no Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas (a oeste) e na Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Veredas do Acari (a sul), em vales amplos instalados sobre a 
formação Urucuia e o grupo Bambuí. Cotas entre 600 e 850m.  
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 Domínio deposicional: planícies aluvionares formadas por entulhamento dos 
vales principais, a exemplo do rio Pardo e do córrego Santa Catarina. Cotas 
em torno de 600m.  

 
Como já mencionado, as cangas desenvolvidas sobre os arenitos contribuem para 

a sustentação, ainda que precária, dos rebordos nítidos das chapadas. A erosão 
remontante (escavação ascendente) manifesta-se em vertentes recortadas, atestando o 
equilíbrio metaestável do relevo, sob acentuada dissecação. As escarpas são 
acentuadas, com ocorrência de taludes íngremes e grandes blocos desmoronados nos 
sopés. 

 
É o caso do vão dos Buracos, nas cabeceiras do rio Pardo, que atua como 

corredor natural entre o Parque Nacional Grande Sertão Veredas, a oeste, e o Parque 
Estadual Serra das Araras, a leste. As porções elevadas são capeadas por areias 
quartzosas vermelhas a róseas, ocasionalmente apresentando, em suas bordas, 
exposições de saprolitos arenosos exumados pela erosão, conforme caracterizado por 
Veiga (1988) e Haridasan (1988).  

 
Nas areias desenvolvem-se cangas ferruginosas (ferricretes) e silicosas (silcretes), 

responsáveis pela manutenção das formas tabulares residuais. Além da superfície 
reconhecida regionalmente, com cotas entre 850 e 880m, constata-se no vão dos Buracos 
uma outra superfície residual, estabelecida em cotas entre 750 e 800m, 
aproximadamente.  

 
Embora menos nítido que o primeiro, esse segundo patamar residual é igualmente 

definido por limites escarpados, sustentados por cangas. Sua ocorrência acrescenta 
novos elementos ao quadro local e recomenda estudos sistemáticos, voltados à 
reconstituição da evolução do relevo da região. Há estreita relação entre a 
compartimentação geomorfológica e a estruturação do substrato rochoso, atestando a 
influência de fatores tectônicos na disposição das formas de relevo e da rede de 
drenagem. 

 
De fato, os processos erosivos vigentes após o Cretáceo foram estimulados por 

amplos soerguimentos, que promoveram a elevação do interflúvio São Francisco – 
Tocantins, onde se insere o Parque Estadual Serra das Araras, com o correspondente 
entalhamento das drenagens nos dois flancos. O conhecimento ali obtido poderá 
acrescentar elementos importantes para a compreensão da evolução geomorfológica de 
todo o Brasil Central.  

 

 Suscetibilidade à erosão e outros riscos 
 

A erosão ativa é bastante evidente nos três domínios geomorfológicos, favorecida 
pela fragilidade dos solos arenosos, porosos e friáveis, pela ocorrência de chuvas 
torrenciais e pelas coberturas vegetais ralas que dominam a região.  

 
O processo tem sido agravado pela ocupação humana. Tanto pela ocupação 

tradicional, que há três séculos envolve queimadas periódicas, abertura indiscriminada de 
estradas e pisoteio excessivo por gado; quanto pela agricultura em larga escala, 
incentivada na região a partir dos anos 1970 e fundada na supressão da vegetação 
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nativa, na mecanização pesada, na irrigação artificial e na dependência química. 
 
Do ponto de vista geológico e geomorfológico, são terrenos frágeis, precariamente 

preservados sob erosão remontante, dada pelo recuo progressivo das cabeceiras das 
drenagens originadas das chapadas. Em suma, a erosão é o processo dominante na 
formação da paisagem – sob alto risco de descontrole, nos locais onde a cobertura 
vegetal original é removida para a abertura de estradas, edificações ou cultivo. 

 
Trata-se, portanto, de contexto ambiental extremamente vulnerável a ações 

humanas. A vegetação original, embora rala, representa uma proteção efetiva à erosão, 
assegurando a infiltração das águas pluviais, a recarga de aqüíferos que alimentam as 
nascentes e prevenindo o escoamento superficial concentrado. Todavia, a ampla 
ocupação do entorno do parque, agravada pela abertura de estradas, tem acarretado a 
aceleração da erosão em muitos pontos, à maneira do que se constata no Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas. 

 
O clima tropical caracteriza-se por precipitações acentuadas em períodos curtos. 

Quando o escoamento superficial supera a infiltração, as águas concentradas resultam na 
formação de ravinas e, posteriormente, de voçorocas, com remoção dos solos e 
conseqüente assoreamento das drenagens a jusante. A rápida descaracterização de 
habitats configura o processo de desertificação. 

 
Na área do Parque e entorno, as planícies inundáveis representam zonas com 

baixa potencialidade erosiva. Todavia, estão sujeitas a alterações localizadas, devido à 
própria dinâmica fluvial e a eventuais interferências em seu curso. As porções aplanadas 
também configuram fraca potencialidade erosiva, assegurada pelos relevos conservados 
por cangas protetoras. De fato, as chapadas favorecem a utilização agrícola, em vista dos 
relevos suaves. Contudo, estão circundadas por áreas com potencial erosivo forte a muito 
forte, representadas pelas encostas e escarpas frágeis, estabelecidas em arenitos 
friáveis. 

 
Normalmente, os solos arenosos encontram-se estabilizados pela cobertura 

vegetal original. Entretanto, quando essa proteção é removida, por queimadas acidentais 
ou para o cultivo de pastagens e de grãos, as chuvas concentradas costumam 
desencadear vigoroso processo erosivo, escavando voçorocas – conforme constatado 
nos pontos P1 e P3 da AER, dentre muitos outros. 

 
Uma vez iniciadas as voçorocas, sua estabilização costuma demandar obras 

onerosas e de eficácia duvidosa – especialmente nesse contexto, em vista da falta de 
conhecimentos técnicos para a correção da erosão em solos arenosos, como alertado por 
Veiga (1998) e por Haridasan (1998) em relação ao Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas.  Observe Mapas Morfométricos em Anexo 3. 

 
Os sedimentos erodidos, transportados por chuvas torrenciais, acarretam o 

assoreamento das drenagens a jusante – conforme constatado a oeste e sul da serra das 
Araras, ao longo do córrego Santa Catarina, e também ao norte, no riacho Fundo e no rio 
Pardo. O assoreamento do riacho Fundo descaracterizou o próprio nome da drenagem: 
seus aluviões entulharam a calha do riacho e encontram-se em franco retrabalhamento, 
com evidentes danos às estradas e moradias ribeirinhas, conforme constatado no ponto 
P1. 
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A ocupação indiscriminada do entorno do Parque configura, portanto, um sério 
fator de risco para a conservação dos atributos físicos e bióticos presentes. Como 
mencionado, o risco é realçado pela importância desse patrimônio natural para os 
habitantes de todo o noroeste mineiro. Nesse sentido, destacam-se: 

 

 A estrada que liga a Chapada Gaúcha à Serra das Araras (MG-606), apresenta 
um trecho crítico na borda da chapada, junto às cabeceiras do rio Pardo (vão 
dos Buracos) e do córrego Sumidouro. Embora recentemente reparado, o leito 
da estrada acarreta erosão acelerada e conseqüente assoreamento das duas 
drenagens, especialmente do rio Pardo, que atua como corredor natural entre 
o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e o Parque Estadual Serra das 
Araras; 

 A estrada que liga Serra das Araras a Januária (BR-479), cruza o rio Pardo 
sobre a ponte-de-pedra existente no local denominado Sumidouro. Entende-se 
que a preservação desse belo monumento geológico demanda um novo 
traçado e a construção de uma ponte, sobretudo ao se considerar o possível 
asfaltamento da rodovia; 

 A trilha que dá acesso à capelinha existente na serra é bastante íngreme e 
sujeita a desmoronamentos, impondo riscos à estabilidade da encosta e 
sobretudo aos devotos que a percorrem na festa de Santo Antonio (ponto P3). 

 
 
3.2.4. Solos 
 
 

A caracterização dos solos, efetuada por Haridasan (1998) no Parque Nacional 
Grande Sertão Veredas, situado a oeste, em contexto similar, pode ser estendida à região 
do Parque Estadual Serra das Araras. Observe-se que os solos das chapadas, antes 
classificados como latossolos vermelhos e amarelos (Radambrasil, 1982), representam, 
na verdade, areias quartzosas e arenitos muito intemperizados (saprolitos), estes 
ocasionalmente expostos em suas bordas pela erosão. 
 

De qualquer modo, as variedades presentes podem ser classificadas segundo os 
critérios estabelecidos em Radambrasil (1982):  

a) Solos eutróficos: fertilidade natural média a alta, saturação de bases superior 
a 50%;  

b) Solos distróficos: baixa fertilidade natural, saturação de bases e alumínio 
inferior a 50%; e  

c) Solos álicos: baixa fertilidade natural, saturação em alumínio igual ou superior 
a 50%.  

 
Assim, distinguem-se os seguintes tipos de solos na região do Parque Estadual 

Serra das Araras (Vide mapa Solos, em Anexo 3): 
 

 Areias quartzosas álicas e distróficas: solos minerais não hidromórficos, com 
textura argilosa, muito profundos, pouco desenvolvidos, excessivamente 
drenados, formados por material arenoso e praticamente destituídos de 
minerais intemperizáveis. Ocorrem em áreas de relevo plano a entalhado, 
resultantes da desagregação dos arenitos Urucuia. Têm baixa fertilidade 
natural, alta acidez e toxicidade de alumínio, em geral prestando-se para a 
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formação de pastagens e para a agricultura, sob adição química (correção da 
acidez e adubação).  

 

 Areias quartzosas hidromórficas álicas e distróficas: solos hidromórficos 
minerais, pouco desenvolvidos e mal drenados, periodicamente saturados em 
água, com alta toxicidade em alumínio. Originados de depósitos aluvionares 
holocênicos. A baixa fertilidade e as dificuldades de manejo restringem o seu 
uso à pecuária extensiva (gramíneas nativas). 

 

 Glei húmico distrófico e eutrófico: solos hidromórficos pouco desenvolvidos, 
mal drenados, pouco permeáveis, periodicamente saturados em água, 
escuros e ricos em matéria orgânica. Ocorrem nas várzeas holocênicas do 
Parque e entorno (sobretudo no córrego Santa Catarina e no rio Pardo). Seu 
uso agrícola demanda a construção de canais de drenagem, correção da 
acidez e adubação. 
 

O reconhecimento efetuado confirmou a ampla ocorrência de areias quartzosas, 
nos três domínios geomorfológicos do parque estadual. De fato, não há solos lateríticos 
maduros, conforme interpretado anteriormente por CETEC (1981) e Radambrasil (1982), 
dentre outros. Na verdade, são neossolos, segundo o Sistema Brasileiro de Classificação 
de Solos, ora adotado pela Embrapa (1999). 

 
São deficientes em nutrientes e moderadamente ácidos. Sua coloração denota as 

transformações químicas e mineralógicas ocorridas em sua evolução nos três domínios 
geomorfológicos determinados para a unidade de conservação: 

 

 No domínio residual, originalmente ocupado por cerrados e campos, 
prevalecem solos vermelhos, ainda argilosos e ferruginosos, semelhantes à 
rocha original (como no ponto P3 de amostragem, descrito com mais detalhes 
em Metodologia, em Anexo 1); 

 

 No domínio erosional, também ocupado por cerrados e campos, predominam 
solos róseos a amarelados, indicando a remoção parcial dos óxidos de ferro e 
argilas; evoluem para solos brancos nas zonas mais entalhadas, atestando a 
completa lixiviação do ferro junto às drenagens (exemplos: pontos de 
amostragem P1, P2 e P4); 

 

 No domínio deposicional ocorrem solos hidromórficos brancos, geralmente 
encharcados e ocupados por veredas, passando a solos escuros nos locais 
com maior acumulação de matéria orgânica (exemplos: pontos de 
amostragem P1 e P3). 

 
 
3.2.5. Hidrografia  
 

Considerado o terceiro maior rio do Brasil, o São Francisco possui 3.163 quilômetros 
quadrados de extensão e sua bacia possui 640.000 quilômetros quadrados de área, 
sendo também denominado o "rio da unidade nacional", pois liga o sertão ao litoral, 
integrando homens e culturas. Descoberto em 1501 por Américo Vespúcio, foi batizado 
em homenagem ao santo dos humildes e protetor dos animais, São Francisco de Assis.  
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Ainda hoje, o São Francisco constitui o principal recurso natural que impulsiona o 
desenvolvimento regional, através do múltiplo uso do seu potencial hídrico, para 
abastecimento humano, geração de energia, navegação, agricultura irrigada, piscicultura, 
lazer e turismo. Há alguns anos, porém, vários problemas de natureza social e econômica 
vêm afetando o percurso natural do rio, como o desmatamento de suas várzeas, as 
queimadas, a poluição, o assoreamento, a pesca predatória, o garimpo, a irrigação, o uso 
indiscriminado de produtos químicos diversos, dentre tantos outros.  

 
Diante de sua extraordinária importância para o Brasil, no decorrer desses 500 anos 

de exploração, o Velho Chico necessita de um melhor tratamento. A consciência do povo 
brasileiro quanto às implicações de sua degradação e às alternativas para sua 
preservação espacial se faz necessária e urgente, para que ele possa continuar correndo 
para o mar e sendo útil também às futuras gerações. 
 

O Parque Estadual Serra das Araras, como pode ser observado no mapa da 
página a seguir, situa-se no alto curso do rio Pardo. O rio Pardo provém da chapada 
existente ao sul do Parque Nacional Grande Sertão Veredas e deságua na margem 
esquerda do rio São Francisco, contribuindo para que sua caudalosidade chegue ao 
sertão nordestino, região semi-árida brasileira castigada pela seca durante a maior parte 
do ano.  

 
A denominação de rio Pardo é explicada pela coloração de suas águas, turvas e 

com expressiva quantidade de sólidos em suspensão devido à intensa ação erosiva em 
curso no vão dos Buracos, por onde passa um de seus tributários, o Córrego São José. A 
chapada ali erodida conserva as argilas ferruginosas originalmente presentes nos 
sedimentos Urucuia, que são incorporadas às águas durante a desagregação. 

 
À maneira das demais drenagens da região, o seu curso é governado por 

descontinuidades estruturais (falhas e fraturas), presentes no substrato rochoso segundo 
três direções principais: N40oW, N-S e N55oE. É marcado pelas seguintes variações: 

 

 Drena a chapada com altitudes da ordem de 880m, escavando vales 
profundos nas cabeceiras (vão dos Buracos); 

 

 Ao atingir o nível de base do vão dos Buracos, em torno de 600m, forma um 
extenso aluvião, mantendo essa conformação no trecho em que entalha o 
pacote de sedimentos Urucuia; 

 

 Seu leito torna-se novamente encaixado ao ultrapassar a base da formação 
Urucuia e atingir o substrato impermeável representado pelo grupo Bambuí, 
onde forma pequenos sumidouros, pontes-de-pedra e paredões ao percorrer 
rochas calcárias, favoráveis à dissolução. 

 
O espesso pacote de sedimentos arenosos da formação Urucuia, dominante na 

região do parque estadual, possui notável capacidade de acumulação de água. 
Constituem aqüíferos livres e resultam em fontes de encosta, existentes em duas 
situações geomorfológicas distintas (CETEC, 1981): 

 
a) Sob a superfície tabular preservada na chapada, que apresenta considerável 

espessura de sedimentos e ausência de drenagem superficial, caracterizando 
terrenos com elevada capacidade de infiltração e nível de água profundo; 
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b) Nas porções erodidas, onde a redução da espessura dos sedimentos – com 

eventual afloramento do substrato impermeável constituído pelas rochas do 
grupo Bambuí – favorece uma rede de drenagem mais desenvolvida. 

 
A chapada é desprovida de drenagens, resultando na infiltração da totalidade das 

chuvas ali incidentes (ponto P3 e arredores). Seu aqüífero contribui com uma parcela 
importante da vazão dos cursos dágua do parque, conforme evidenciado pela disposição 
das drenagens dela irradiadas. Pequenas depressões podem favorecer alguma 
acumulação temporária na superfície aplanada, permitindo o desenvolvimento de fauna 
dependente de água e alimentando o mito de uma lagoa encantada no alto da serra – 
conforme relato de alguns moradores da vila de Serra das Araras. 

 
As nascentes situadas nos flancos da chapada provocam erosão das vertentes e 

dão origem a córregos e riachos permanentes, na forma de veredas, como a Grota Funda 
(ponto P2) e as cabeceiras do Ribeirão (ponto P4). Os cursos dágua são rápidos e 
encaixados em seus trechos iniciais, suavizando-se progressivamente até as zonas de 
aluvionamento, onde evoluem em cursos sinuosos característicos, conforme constatado 
no riacho Fundo, nas proximidades da confluência no rio Pardo (ponto P1). Leitos de 
rochas mais resistentes à erosão (p. ex. arenitos silicificados) resultam em corredeiras e 
pequenas quedas dágua. 

 
A menor ou maior profundidade do substrato impermeável, representado pelas 

rochas argilosas do grupo Bambuí, resulta em diferenças na densidade de drenagem e 
pode contribuir para o aparecimento de lagoas – a exemplo da lagoa do Triste (ponto P2) 
e da lagoa da cabeceira do rio Acari, ao sul do Parque. São locais com drenagem 
deficiente, indicativos de solos rasos e substrato impermeável, com conseqüente 
afloramento do lençol freático.  

 
Por outro lado, solos mais espessos e bem drenados podem resultar em 

aprofundamento do lençol freático, configurando locais sob estresse hídrico – favoráveis 
ao desenvolvimento de vegetação do tipo carrasco, conforme aventado anteriormente por 
Veiga (1998) e por Haridasan (1998) no Parque Nacional Grande Sertão Veredas.  

 
A intensa ação erosiva sobre rochas com algum conteúdo de argilas resulta em 

águas turvas, com expressiva quantidade de sólidos em suspensão. Isso explica a 
coloração das águas que dão nome ao rio Pardo, marcadas pela erosão em curso no vão 
dos Buracos. A chapada ali erodida conserva as argilas ferruginosas originalmente 
presentes nos sedimentos Urucuia, que são incorporadas às águas durante a 
desagregação.  

 
O rio Acari, ao contrário, evolui sobre terrenos arenosos já erodidos e 

empobrecidos em argilas, por isso suas águas são límpidas. A coloração escura deve-se 
à presença de ácidos orgânicos, originados da decomposição da matéria vegetal 
acumulada nos solos existentes em suas margens. 

 
As águas dos arenitos tendem a ser fracamente mineralizadas, guardando estreita 

relação com as águas de precipitação. Em geral, apresentam excelentes condições de 
potabilidade, sem restrições ao consumo humano, porém são corrosivas (pH baixo), 
podendo danificar tubulações metálicas. Os aqüíferos dos aluviões, por outro lado, são 
facilmente contamináveis, a partir de águas superficiais poluídas. 
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Em verdade, a qualidade das águas depende diretamente da ocupação e uso dos 

solos. Como visto, a região apresenta um longo histórico de ocupação tradicional, 
baseada na pecuária extensiva, com a prática de queimadas periódicas. Somam-se os 
impactos ocorridos a partir dos anos 1970, com a remoção dos cerrados para o plantio de 
pinus e eucaliptos, bem como para a agricultura irrigada com pivôs centrais, sob adição 
química.  

 
As áreas cultivadas no entorno do Parque podem ser vistas em imagem de satélite 

obtida nos anos 1990, na página 71. O insucesso econômico acarretou o abandono 
precoce de muitos desses empreendimentos, especialmente os situados na bacia do rio 
Acari. Como conseqüência, restam hoje extensas áreas degradadas, marcadas por 
acentuado decréscimo da vazão dos rios – a exemplo da lagoa que forma a cabeceira do 
Acari, hoje praticamente seca. 

 
Entretanto, permanecem ativos os cultivos praticados nas chapadas, 

especialmente na Chapada Gaúcha, que representa o principal aqüífero alimentador das 
cabeceiras do rio Pardo. Conforme comentado, a remoção da vegetação protetora 
acarreta o descontrole da erosão e o assoreamento das drenagens, com evidentes danos 
à qualidade das águas. Ademais, os aqüíferos subterrâneos e cursos d‘água tornam-se 
suscetíveis à contaminação química, pelo uso indiscriminado de fertilizantes e pesticidas 
nas plantações.  

 
Como se sabe, são empreendimentos altamente tecnificados, estabelecidos em 

grandes propriedades preferencialmente voltadas à produção de sementes de capim e de 
grãos para exportação, porém dependentes de insumos químicos, nem sempre aplicados 
de forma criteriosa. Urge, portanto, proteger todo o sistema hídrico do rio Pardo, a 
começar pelas chapadas responsáveis pela recarga das cabeceiras, no corredor de 
ligação entre o Parque Nacional Grande Sertão Veredas e o Parque Estadual Serra das 
Araras. 

 
O aqüífero Urucuia presente sob a Chapada Gaúcha tem sido utilizado pela 

COPASA para abastecimento público. Há quatro poços tubulares profundos, o maior 
deles com profundidade de 254m e vazão da ordem de 30.000 litros por hora. 
Recentemente, a empresa solicitou autorização ao Instituto de Gestão das Águas de 
Minas Gerais – IGAM para execução de outro poço semelhante.  

 
A outorga implicou em parecer técnico do IBAMA, visto situar-se na zona de 

amortecimento do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Entende-se que a obra é 
viável, por se tratar de um único poço, com significado social relevante.  

 
Todavia, não pode configurar precedente para a abertura indiscriminada de novos 

poços – visando a irrigação de cultivos, por exemplo – pois, nesse caso, o aqüífero que 
alimenta o rio Preto (coluna vertebral do Parque Nacional Grande Sertão Veredas) e o rio 
Pardo poderá ser comprometido. De fato, há exemplos recentes do uso abusivo dos 
recursos hídricos no contexto do arenito Urucuia, com desastroso impacto na vazão de 
tributários do São Francisco, ao norte dessa região, devido à agricultura irrigada praticada 
nas chapadas baianas. 
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3.2.6. Vegetação e Flora 
 
3.2.6.1 Vegetação 
 
 As seguintes fitofisionomias foram identificadas no Parque Estadual da Serra das 
Araras: a) cerrado sentido restrito; b) cerrado denso; c) veredas, d) campos; e) matas de 
galeria e ciliares. Uma breve descrição das características destas fitofisionomias no PESA é 
feita a seguir.  (Observe mapa Vegetação e Uso da Terra, Anexo 3.) 
 
a) Cerrado Sentido Restrito  
 

Predomina sobre areia quartzoza e, devido às boas condições de drenagem, ocorre 
nas proximidades das bordas de rios e veredas. Na região do PESA foram frequentemente 
observadas, dentre as espécies arbóreas: Andira paniculata, Annona coriacea, Anacardium 
othonianum (caju), Kielmeyera coriacea (pau-santo), Emmotum nitens, Qualea grandiflora 
(pau-terra-da-folha-larga) e Eugenia dysenterica (cagaita) e dentre as herbáceo-arbustivas 
destacam-se: Copaifera sp. (porcada, pau-dolinho), Echinolaena inflexa (capim-flexinha) e 
tucum. 

 
Os solos onde ocorre o cerrado sensu stricto são vulneráveis à erosão e a vegetação 

nativa é o principal fator que impede este processo. Na região do PESA foi verificado vestígio 
de ação antrópica devido, principalmente, ao fogo, gado bovino e eqüino. Observou-se a 
ocorrência de grandes áreas queimadas, e que, certamente, causaram danos a este 
ambiente.  
  
b) Cerrado Denso (transição Carrasco / Caatinga) 
 

O carrasco é uma denominação utilizada para, caracterizar uma vegetação com certa 
dificuldade de penetração humana, apresentando em certos lugares elementos de caatinga ou 
de cerrado ou uma mistura. No tipo diagnosticado ―carrasquinho‖, na região do PESA, foram 
observadas muitas espécies arbóreas de cerrado, como Acosmium dasycarpum, Brosimum 
gaudichaudii, Duguetia furfuracea e Eugenia dysenterica. Entretanto, como a densidade de 
arbustos é elevada, o tipo fisionômico ficou caracterizado como tal. Neste fisionomia foi 
realizada coleta de uma das duas espécies do gênero Mimosa, endêmicas para a região, M. 
coruscocaesia. Além dela, também do mesmo gênero, foram encontradas M. piptoptera e M. 
verrucosa, consideradas indicadoras da região de transição entre cerrado e caatinga (Simon e 
Proença, 2000). 
  
c) Veredas 
 

Formações dominadas por palmeiras arbóreas e outras espécies adaptadas a solos 
alagados. Ocorrem, em geral, ao longo de cursos d‘agua e em áreas de nascentes. 
Normalmente, as veredas são circundadas por campo limpo, geralmente úmido, dominado por 
espécies das famílias Cyperaceae e Gramineae Na região do PESA, dentre as espécies 
comuns, destacam-se: Mauritia flexuosa (buriti), Xylopia sericea e Xylopia emarginata 
(pindaíba). 

 
O fogo não ocorre freqüentemente nas veredas, principalmente devido à umidade do 

ambiente. Entretanto, queimadas provocadas para estimular a rebrota de pastagem causam 
elevada mortalidade das plantas. Este tipo de queimada parece ser a grande ameaça 
observada na região, juntamente com a extração de madeira em áreas próximas às veredas, 
nas matas adjacentes. 
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d) Campos 

 
Os campos são fitofisionomias com predomínio de ervas e arbustos. São 

denominados campo limpo: onde plantas lenhosas e arbustos praticamente estão 
ausentes e campo sujo: apresentando cobertura lenhosa próximo a 10% (Eiten, 1972). Os 
tipos de solos mais comumente associados são os litossolos rasos, cambissolos 
croncrecionários, areia quartzoza, afloramentos de rocha arenitos e solos hidromórficos 
(Felfili e Silva Júnior, 2001). 

 
O campo sujo é uma fitofisionomia mais rala de cerrado, associada à solos mais 

profundos, que permite o estabelecimento de espécies arbóreas, como também uma 
grande variedade de espécies de outros extratos. Na região do PESA foram encontrados 
exemplares da família Myrtaceae, Apocynaceace, Leguminosae, Velloziaceae e 
Melastomataceae, como também de gramíneas e cyperáceas.  

 
Segundo alguns autores, a vegetação nos campos do Brasil Central evoluiu com a 

presença das queimadas (Ledru, 1993). O aparecimento de certas espécies após as 
queimadas (pirófilas) presume que as queimadas não causem danos maiores a 
vegetação. Entretanto, as queimadas parecem estar ocorrendo na região do PESA em 
intensidades crescentes por ação antrópica, o que diagnostica o possivel declínio das 
populações vegetais existentes nestes ambientes. Com a ausência da vegetação, os 
solos sob os campos são facilmente erodíveis, tornando a paisagem ainda mais 
degradada. Foram observados processos erosivos na região do PESA, sendo alguma 
delas com profundidade próxima a três metros. 

 
e) Matas de Galeria e Ciliares 
 

As matas de galeria são enclaves de vegetação florestal ao longo dos cursos 
d‘água, apresentando cobertura arbórea de 80 a 100% (Felfili e Silva Júnior, 2001). As 
matas de galeria podem ser de dois subtipos: não inundável e inundável. Em geral a mata 
ciliar é relativamente estreita em ambas as margens, podendo haver uma transição nem 
sempre evidente para outras fisionomias florestais como a Mata Seca e o Cerradão 
(Ribeiro et al, 2001). São estacionalmente inundáveis, ocorrendo em terrenos planos e 
arenosos, perturbadas e sujeitas à penetração do fogo, quando da queimada dos campos 
e cerrados. As principais espécies encontradas na região do PESA foram: Mauritia 
flexuosa, Matayba guianensis e Simarouba amara. 

 
Aparentemente, na região do PESA as matas são, com frequência, inundáveis, 

apresentando o buriti (Mauritia flexuosa) como espécie típica e outras adaptadas a esse 
ambiente, como Xylopia emarginata (pindaíba), além de samambaias, bromélias e 
orquídeas. As matas de galeria fornecem água, sombra e alimentos para a fauna 
silvestre, sendo consideradas verdadeiros corredores ecológicos para a fauna e flora do 
cerrado.  

 
O extrativismo vegetal predatório causa desequilíbrio deste ambiente, e na região 

do PESA foram encontrados sinais de queimadas em extensas áreas nas matas de 
galeria e áreas adjacentes, o que nos faz sugerir a recuperação desses ambientes, como 
também um maior controle desta atividade na região.  
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3.2.6.2 Flora  
 
 Para a realização do levantamento de flora, foram trabalhados 14 pontos situados 
nas imediações dos 4 pontos principais da amostragem. O quadro a seguir mostra os 
locais com as respectivas coordenadas: 
 

Referência / Pontos de Amostragem Coordenadas UTM 

1. Riacho Fundo  

1.1. Riacho Fundo 464030 E / 8302003 N 

1.2. Cerrado sentido restrito 464403 E / 8300731 N 

1.3. Mata antropizada (próximo ao Riacho Fundo) 464492 E / 8302147 N 

1.4. Rio Pardo 466520 E /  8303476 N 

1.5. Mata antropizada (margem do Rio Pardo) 466313 E / 8302970 N 

1.6. Cerrado denso 465265 E / 8300126 N 

  

2. Lagoa do Triste  

2.1. Cerrado sentido restrito 466092 E / 8287393 N 

2.2. Córrego Ribeirãozinho 466160 E / 8288258 N 

2.3. Lagoa do Triste 463964 E / 8287933 N 

  

3. Serra das Araras  

3.1. Subida da serra até a capela 460183 E / 8287553 N 

3.2. Alto da Serra (campo sujo) 460138 E / 8287544 N 

  

Santa Catarina (no caminho da referência 3)  

3.3. Córrego Santa Catarina 457185 E / 8287747 N 

3.4. Varjão do Catarina 458030 E / 8286950 N 

  

4. Ribeirão  

4.1. Mata antropizada 470857 E / 8290754 N 

 
 
Os levantamentos (coletas e observações de campo) indicam a presença de 58 

famílias, 122 gêneros e 187 espécies. Foram coletados 75 espécimes para herbário. Na 
tabela respectiva, no Anexo 2 é apresentada uma lista com o nome da espécie, o 
ambiente de ocorrência e uso. As informações de uso foram obtidas de literatura 
especializada (Almeida et al., 1998; Farias et al., 2002 e Silva, 1998) e levantamentos 
realizados na região (Martins e Filgueiras, 2003a,b).  

 
A seguir é feita uma breve descrição da flora característica de cada um dos ponto 

amostrados.  
 
 
Ponto 1.1. Riacho Fundo 
 

Mata ciliar bastante antropizada, com presença de gado bovino; árvores atingindo 
mais de 15 metros de altura. Margem sobre barranco com mais de 2,5 m altura, sujeita a 
desmoronamento, solo arenoso. Presença de Attalea sp., Copaifera langsdorfii, Xylopia 
sp. e Duguetia furfuracea. A mata está vulnerável, passível de desaparecimento, 
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principalmente devido aos desmoronamentos ao longo da margem do riacho Fundo. Na 
visita de março de 2004 ao ponto amostrado, foi observado que parte da mata onde foi 
realizada a amostragem de novembro de 2003 desmoronou-se com o barranco, durante a 
estação de chuvas. 
 
Ponto 1.2. Cerrado sentido restrito  
 

Cerrado com vestígios de ação antrópica devido ao fogo, solo arenoso e relevo em 
declive suave. Espécies arbóreas, como Eugenia dysenterica, Kielmeyera coriacea, 
Piptadenia sp. (angico), e subarbustivas, como Anemopaegma arvense e Allagoptera 
arenaria (rabo-de-raposa).   
 
Ponto 1.3. Mata Antropizada (próxima ao Riacho Fundo) 
 

Mata bastante antropizada, árvores atingindo mais de 15 metros de altura, 
margeada por campo graminoso antropizado por gado bovino, solo arenoso. Presença de 
Attalea sp., Hymenaea courbaril, Terminalia fagifolia, Bauhinia sp., Copaifera langsdorfii, 
Xylopia sp. e Duguetia furfuracea.  
 
Ponto 1.4. Rio Pardo     
 

Mata ciliar antropizada, margeada por cerrado sentido restrito, com árvores 
atingindo cerca de 15 metros de altura. Solo arenoso bem drenado. Presença de grande 
população de espécies arbustivas entouceiradas de Copaifera sp. (porcada), Miconia sp. 
e indaiá (Attalea sp.), palmeira acaule,  avistada em quase toda região. 
 
Ponto 1.5. Mata Antropizada (margem do Rio Pardo) 
 

Mata bastante antropizada, margeada por campo graminoso, com a presença de 
touceiras de melastomatáceas e malpiguiáceas. Ambiente semelhante ao primeiro ponto 
amostrado. Espécies avistadas: Eugenia dysenterica, Anacardium sp., Syagrus cf. 
graminifolia, Attalea sp., Eugenia punicifolia, Hymenaea courbaril, Magonia pubescens 
(Tingui), Copaifera sp. (pau-dolinho). 
 
Ponto 1.6. Cerrado denso (carrasco / transição Caatinga) 
 

Cerrado denso com camada arbustiva densa, em alguns trechos semelhante a um 
―carrasquinho‖, denominação popular de um carrasco ralo.  Extrato arbóreo representado 
por indivíduos da família das leguminosas, como Andira paniculata, Acosmium 
dasycarpum, Mimosa coruscocaesia (endêmica da região), M. piptotera e M. verrucosa 
(espécies consideradas típicas da região), e outras espécies como Casearia sylvestris, 
Caryocar coriaceum, Brosimum gaudichaudii. Solo arenoso. 
 
Ponto 2.1. Cerrado sentido restrito (bifurcação da estrada em direção ao Córrego 
Ribeirãozinho) 
 

Cerrado sentido restrito com camada arbustiva densa, em alguns trechos 
semelhante a um ―carrasquinho‖, denominação popular de um carrasco ralo. Espécies 
típicas de cerrado como Andira paniculata, Pescheyera campestris e Duguetia fufuracea. 
Solo arenoso. 
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Ponto  2.2. Córrego Ribeirãozinho (Ponto amostrado próximo à ponte) 
 

Mata de galeria inundável, com espécies típicas do ambiente, como Mauritia 
flexuosa, espécies de Araceae, Bromeliaceae, Xyridaceae, Simaroubaceae e 
Cyperaceae.  Antropizada por desmatamento, queimada e alteração do curso da água. 
 
Ponto 2.3. Lagoa do Triste 
 

Ambiente de vereda com cobertura arbórea onde se misturam espécies de 
palmeiras (predomínio de buritis), espécies de mata de galeria e capoeira. Neste local 
existe a presença de uma família que usa diretamente a água da lagoa para abastecer a 
casa e para lavar roupa em sua margem. Na única margem, que, aparentemente, dá 
acesso à lagoa, encontramos D. Antônia Barboza da Costa, que mora próximo à lagoa há 
trinta anos, e plantou espécies aromáticas em pneus na margem da lagoa. No momento 
da nossa chegada estava tranqüilamente esfregando roupas em uma longa tábua de 
buriti. Ela nos contou das dificuldades de não ter uma bomba para levar água para casa e 
no momento de maior intimidade, mostrou na face sua aflição quanto às dúvidas sobre 
sua moradia e a criação do parque. Ao ser indagada sobre a utilização de espécies 
vegetais, a mesma demonstrou total desconhecimento sobre as possibilidades de uso do 
recurso, entretanto acreditamos que esta reação seja típica de quem está com medo da 
fiscalização e conseqüente punição.  

 
No cerrado próximo a lagoa, existe evidências de impactos por ação antrópica e 

vestígios de queimada. Forma-se neste trecho uma verdadeira floresta de Pau-dolinho 
(Copaifera sp.); segundo o guia José Elias Pereira Lopes, a espécie é melífera. 
 
Ponto 3.1. Subida da Serra até a Capela 
 

Cerrado rupestre (sobre arenito) com vestígios de antropização pelo fogo. Presença 
de espécies arbóreas, herbáceo-arbustivas e trepadeiras, como Kielmeyera, Bromélias, e 
Cassita filiformis (Lauraceae), respectivamente. Caminhada de incrível beleza cênica, 
com vista geral do PESA, do Córrego Santa Catarina e suas veredas e da cidade Serra 
das Araras. 
 
Ponto 3.2. Alto da Serra – Campo Sujo 
 

Campo sujo com vestígios de antropização pelo fogo nas bordas da serra. 
Predomínio do extrato herbáceo-arbustivo e espécies de palmeiras, tendo como espécie 
arbórea comum a Mangaba (Hancornia speciosa). Solo arenítico.  
 
Ponto 3.3. Córrego Santa Catarina  
 

Este ponto, na verdade, não foi exatamente um dos locais pré-definidos. As 
coordenadas referem-se ao local de partida de uma caminhada realizada por cerca de 8 
km até a base da serra, onde encontra-se a capela de Santo Antônio. Chamamos este 
trecho de trilha do fogo, pois foi o local mais recentemente queimado, com danos visíveis 
a vegetação. Não realizamos muitas identificações, nem mesmo coletas, pois o estado da 
flora era precário, devido à queimada recente. 
 

A margem da mata ciliar está bastante antropizada, sendo comum a presença de 
buritis queimados e árvores mortas. Passando a ―triste‖ mata, chegamos a uma extensa 
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área de cerrado sentido restrito totalmente queimada, com madeiras de pindaíba e umbu 
empilhadas. Presença de muitas árvores mortas e gado pastando. Seguimos até próximo 
a serra, quando não existia mais trilha. Retomamos em seguida a trilha do fogo. 
Foram observadas Hymenaea sp., Qualea sp., Copaifera sp. (pau-dolinho), Davilla sp., 
Kielmeyera sp., e muitos Acrocomia cf. hassleri (tucum). Esta espécie de palmeira é 
bastante comum na região. 

 
Ponto 3.4. Varjão do Catarina  
 

Há uma transição entre cerrado e mata de galeria bastante antropizada. Foi 
observado, posteriormente, um campo graminoso com eqüinos e a presença de touceiras 
de Melastomataceae e Malpighiaceae. Mais uma vez a presença marcante das 
queimadas. 

 
Novamente na trilha, andamos até um morro de pedras, base da subida da serra 

(0459242 / 8286953 / 635 m alt.). Espécies comuns neste local foram Vellozia sp., Pau-
dolinho, pequi e pau-santo. 
 
 
Ponto 4.1. Mata antropizada 
 

Mata de galeria do córrego da Melancia, antropizada em ambas as margens, 
sendo uma delas praticamente formada por vegetação secundária e campo graminoso. 
Neste ponto foi observada uma população de Mauritiella armata (xiriri ou buritirana) com 
excepcional diâmetro, o que sugere uma população estabelecida há bastante tempo no 
local. Outra espécie com destaque, pertencente a família Orchidaceae, é a baunilha 
(Vanilla chamissonis), crescendo em longo trecho da mata. Outras espécies avistadas: 
Mauritia flexuosa, Roupala montana, Connarus suberosus, Xylopia aromatica, Pterodon 
pubescens, Allagoptera leucocalyx, Eugenia punicifolia, Cecropia cf. lyratiloba, Tapirira 
guianensis. 
 
 

A família Arecaceae (Palmae)  
 

As palmeiras formam um grupo de plantas importante sob vários pontos de vista. 
Muitas espécies têm enorme potencial econômico para produção de óleos, fornecem 
matéria-prima para cobertura de casas, confecção de artesanato e utensílios. No meio 
rural, muitas delas são utilizadas como alimento. Ecologicamente, são essenciais para o 
homem e para fauna, como também para outras espécies vegetais, com estimada 
tradição de uso por comunidades rurais e indígenas (Martins et al., 2003; Filgueiras e 
Martins, 2002; Nascimento et al. 2001; Almeida et al., 2000; Pereira, 1998).  

 
No bioma Cerrado, estima-se a presença de 14 gêneros e 28 espécies de 

palmeiras (Martins et al., 2003a). No PESA foram avistadas e/ou coletadas as seguintes 
espécies: Acrocomia cf. hassleri, Astrocaryum campestre, Allagoptera arenaria, 
Allagoptera leucocalyx, Attalea sp., Syagrus flexuosa, Syagrus petraea, Mauritia flexuosa 
e Mauritiella armata. Espécies como o buriti e o indaiá, apresentam tradição de uso por 
comunidades rurais e indígenas (Martins et al., 2003a; Filgueiras e Martins, 2002; 
Nascimento et al., 2001; Almeida et al., 2000; Pereira, 1998). Contudo, o resgate desta 
tradicionalidade não foi apurado devido a inibição de alguns moradores e ao tipo de 
amostragem proposto neste trabalho.  
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Etnobotânica 
 

Durante a visita à região do PESA, foram realizadas breves entrevistas para uma 
primeira leitura sobre a relação da comunidade humana que lá vive e os recursos naturais 
disponíveis, com ênfase às plantas. Em ordem de importância, como alimentícia, foram 
citados o buriti, o pequi e a mangaba; como medicinal: caraíba (Tabebuia sp.), alcaçuz 
(Periandra sp.), dorete (Erythroxylum betulaceum), batata-de-perdiz e pau-terra (Qualea 
grandiflora).  

 
Na vila de Serra das Araras, existe um grupo da pastoral da criança que atende a 

comunidade local. Foi realizada entrevista com uma das integrantes do grupo, D. Maria 
José Souza Nascimento, a época moradora de Serra das Araras há 22 anos (falecida este 
ano). A pastoral orienta a comunidade sobre o aproveitamento alimentar e uso de plantas 
medicinais, comercializando ou trocando, a partir da necessidade da comunidade, os 
remédios caseiros fabricados na casa da igreja. As espécies utilizadas nos preparados 
são nativas do cerrado ou cultivadas nos quintais dos moradores do grupo, que por sua 
vez se encontram para preparar os remédios em dias combinados. A coleta dos 
espécimens vegetais segue um padrão de horário, sendo até as nove da manhã ou 
depois das quatro da tarde. 

 
Como alimento, foi citada uma espécie nativa chamada cariru (também conhecida 

popularmente por caruru) (Amaranthus cf. deflexus). As folhas desta espécie são usadas 
para salada e a planta toda é cozida dentro do feijão, como fonte de vitaminas e ferro para 
as crianças. As folhas do assa-peixe branco são passadas no ovo e fritas.  

 
Os remédios mais usados para as crianças são os de verme e tosse, e para os 

adultos, remédios para coluna, má digestão e pressão alta.   
 
Alguns exemplos de remédios caseiros são: 

 

 Geléia para verminose: hortelã, banana, semente de abóbora, rapadura, batata-de-
purga (nativa cerrado), semente do mamão e mastruz.  

 Tintura para má digestão: malva, casca da laranja, jurubeba (nativa do cerrado), 
gervão-rocho e louro.  

 Xarope milagroso: folha de laranja, tansagem, anador (nativa cerrado), romã, 
novalgina (nativa cerrado), assa-peixe-verde (nativa cerrado), cravo, canela fedegoso, 
sabugueiro, malva, tomatinho, poejo e picão. 

 
Nas cercanias do Riacho Fundo, próximo á escola, conversou-se com o Sr. Antônio 
Ferreira da Hora e sua família. Moradores da região há 26 anos, possuem uma fábrica de 
farinha de mandioca artesanal para sustento da família. S.Antônio e D. Francisca, sua 
esposa (12 filhos) citaram como espécies de uso medicinal o hortelão, o capim-de-cheiro 
e vick como plantas presentes nos quintais. Das espécies de cerrado citaram o pau-
terrinha para dor de barriga, a quina e a sucupira para ―consertar o sangue‖. Preparam 
garrafada com pinga, enterram por nove dias em formigueiro e depois usam por via oral 
para ―limpeza do sangue‖. Uma espécie invasora, citada como ―remedião‖, e presente no 
quintal é a postemeira (Rubiaceae); usam o chá da raiz ou curtida na pinga para 
problemas de coluna, rins e sangue.  
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3.2.7. Fauna 
 

Os registros de levantamentos sobre a fauna da área do atual Parque estadual e 
entorno imediato são variados conforme os diversos grupos temáticos. 
 
3.2.7.1 Répteis e Anfíbios 
 

O Parque Estadual da Serra das Araras está localizado na região dos Gerais, uma 
das áreas menos conhecidas do ponto de vista da herpetofauna dentro do bioma Cerrado. 
É uma área bastante interessante e de importância ecológica e biogeográfica por 
apresentar algumas influência da Caatinga, principalmente nas encostas e baixadas, o 
que acaba por interferir na composição de sua fauna; já as áreas de topo de chapada são 
dominadas, em geral, pelas fisionomias mais abertas de Cerrado, como campo sujo e 
campo cerrado. Considerando-se que, historicamente, o Cerrado e a Caatinga são os 
biomas que têm menor acúmulo de conhecimento com relação à herpetofauna (Heyer, 
1988; Colli et al. 2002), avaliações a respeito de processos evolutivos e ecológicos que 
levaram ao estabelecimento das comunidades ficam prejudicadas, principalmente pela 
impossibilidade de se traçar hipóteses filogenéticas e/ou biogeográficas das linhagens 
presentes. 

 
Nas áreas amostradas, foram registradas 20 espécies de anfíbios anuros e uma 

Gymnophiona, duas espécies de serpentes e 10 espécies de lagartos. Considerando-se o 
tempo disponível para a amostragem e a dificuldade de se obter um grande volume de 
dados para serpentes, os resultados foram bastante satisfatórios. 

 
Na listagem, no Anexo 2, existem espécies novas para a ciência, bem como 

répteis e anfíbios associados à caatinga, mostrando a transição entre os dois biomas. No 
grupo das espécies novas há um sapo do gênero Bufo já encontrado em outras áreas do 
cerrado. 

 
As seguintes espécies foram registradas na região amostrada: 
 
3.2.7.1.1. Anfíbios: 

FAMÍLIA CAECILIDAE (GYMNOPHIONA) 

Siphonops sp. (cobra-cega, minhocuçu) – Duas espécies do gênero Siphonops 
ocorrem no Cerrado: S. paulensis e S. annulatus. Por não ter sido coletado, não foi 
possível identificar o exemplar avistado. Tratam-se de espécies de difícil visualização por 
passarem a maior parte do tempo enterradas, saindo normalmente à noite durante e após 
fortes chuvas, devido, provavelmente, ao encharcamento do solo. 

 
FAMÍLIA HYLIDAE (ANURA) 

Hyla albopunctata (perereca) – Espécie bastante comum e de ampla distribuição 
no cerrado brasileiro. Ocupa tipicamente áreas abertas como lagoas e varjões, onde 
utiliza as folhas da vegetação marginal como sítio preferencial de vocalização. 

 
Hyla biobeba (perereca) – É endêmica do Cerrado e praticamente restrita a matas 

de galeria. Sua vocalização foi escutada em uma mata na região do Córrego do Ribeirão.  
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Hyla melanargyrea (perereca) – Pouco amostrada ou conhecida ecologicamente. 
Foi visualizada apenas em uma lagoa, onde havia muitos indivíduos vocalizando nos 
galhos da árvores, não tendo sido escutada ou visualizada nas demais áreas amostradas 
à noite.  

 
Hyla rubicundula (pererequinha) – espécie de porte diminuto e vocalização 

bastante conspícua, endêmica do Cerrado e amplamente distribuída pelo bioma, comum 
em lagoas, onde vocaliza sobre folhas da vegetação marginal. 

 
Scinax fuscomarginata (pererequinha) – outra espécie de pequeno porte e 

amplamente distribuída pelo Cerrado, apresenta hábitos bastante semelhantes a H. 
rubicundula, sendo freqüentemente encontradas em sintopia, ocupando os mesmos 
microhábitats. 

 
Scinax fuscovarius (perereca) – espécies de ampla distribuição pelas áreas 

abertas do Brasil Central, Sudeste e Sul, onde pode ser encontrada vocalizando em 
lagoas, utilizando principalmente a vegetação como substrato. Extremamente adaptada a 
ambientes antrópicos, sendo bastante comum em residências, onde se utilizando das 
instalações hidráulicas como abrigo e se alimenta de pequenos artrópodes. 

 
FAMÍLIA LEPTODACTYLIDAE (ANURA) 

Adenomera cf. andreae (rãzinha) – espécie de pequeno porte de difícil 
visualização que vocaliza no chão nas margens de lagoas. É um grupo de taxonomia mal 
resolvida, apresentando diversas espécies não descritas. 

 
Leptodactylus fuscus (rã) – espécie de ampla distribuição e grande variação no 

padrão de coloração dorsal, tratando-se provavelmente de um complexo de espécies. 
Pode ser encontrado com freqüência vocalizando em poças temporárias.  

 
Leptodactylus troglodytes (rã) – Ocorre predominantemente em áreas de Caatinga, 

sendo encontrada no Cerrado apenas na região dos Gerais.  
 
Leptodactylus labirinthycus (rã-pimenta, gia) – espécie de grande porte, 

extremamente apreciada como alimento, podendo ter suas populações afetadas pela 
caça em algumas regiões. 

 
Leptodactylus ocellatus – (rã-manteiga, gia) Esta espécie foi observada em lagoas 

temporárias, no entanto não foi possível coletar nenhum exemplar. É conhecida 
popularmente como ―rã-manteiga‖ em muitas regiões do Brasil, apresentando importância 
na alimentação de pessoas. Está, em geral, associada a áreas abertas, sendo também 
encontrada em bordas de mata. Durante a estação reprodutiva os adultos protegem seu 
ovos e girinos de possíveis predadores. 

 
 Physalaemus fuscomaculatus (rãzinha) – espécie bastante comum em todos os 

hábitats ripários do PESA, capturado com freqüência em armadilhas de queda e 
encontrado vocalizando em todos os tipos de corpos d´água amostrados.  

 
Physalaemus centralis (rãzinha) – espécie de ampla distribuição, mas pouco 

conhecida, principalmente devido à dificuldade de diferenciá-la de P. cuvieri a partir de 
caracteres da morfologia externa, sendo a diagnose dependente da vocalização.  
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Physalaemus cuvieri (rãzinha) –Bastante comum nas comunidades do Cerrado e 

Caatinga, confunde-se morfologicamente com P. centralis, do qual se diferencia apenas 
pela vocalização. Foi escutado e observado vocalizando principalmente na região da 
Lagoa do Triste. 

 
Proceratophrys sp. (sapo) – Observado vocalizando nas margens de um córrego 

encachoeirado, tributário do Córrego Santa Catarina, de leito arenoso e predregoso. 
Indivíduos desta espécies foram avistados/ouvidos apenas neste local, utilizando o solo 
como sítio de vocalização (areia ou pedras). Trata-se de uma área bem preservada no 
entorno do parque.  

 
FAMÍLIA BUFONIDAE (ANURA) 

Bufo granulosus (sapo-cururu-pequeno) – complexo de espécies de médio porte e 
ampla distribuição. Foi recentemente revisada, podendo ser dividida em diferentes 
espécies de distribuição geográfica mais restrita. 

 
Bufo schneideri (sapo-cururu) -  espécie de grande porte amplamente distribuída e 

bastante comum nas taxocenoses do Cerrado. Era anteriormente conhecida como B. 
paracnemis. 
 

Bufo sp. (sapo-cururu) – espécie não descrita já registrada em outras localidades 
do Cerrado, pertence ao grupo marinus, como B. schneideri e B. rubescens e não há 
muitas infomações disponíveis a respeito de sua história natural. 

 
FAMÍLIA MICROHYLIDAE (ANURA) 

Dermatonotus mulleri (sapo) – espécie de reprodução explosiva raramente 
observada ao longo do ano; no entanto durante seu curto período reprodutivo torna-se 
extremamente conspícua, podendo ser encontrada em grande agrupamentos utilizando-
se de lagoas temporárias para cópula.  

 
Elachistocleis ovalis (sapo) – espécie comum em localidades de Cerrado, 

amplamente distribuída no Brasil, no entanto, estudos taxonômicos devem reconhecer 
novas espécies dentro do complexo ―Elachistocleis ovalis‖; outra questão de ordem 
taxonômica consiste na impossibilidade de diagnosticar corretamente as espécies E. 
ovalis e E. bicolor, devido à ausência dos holótipos desta espécie. Utiliza-se de corpos 
d´água parados e de pequeno porte, principalmente em áreas abertas. 

 
3.2.7.1.2. Lagartos 

FAMÍLIA TEIIDAE 

Ameiva ameiva (calango verde) - é bastante comum em savanas, cerrados densos 
e matas perturbadas, bem como hábitats antropizados, por ser tolerante a alterações no 
ambiente. Essa espécie se torna abundante em locais modificados, podendo estar 
envolvida com a redução da diversidade, tanto pela sua dominância, quanto pelo 
deslocamentos de espécies mais sensíveis.   

 
Cnemidophorus cf. ocellifer (lagartinho) – lagarto heliófilo bastante associado a 

solos arenosos. Trata-se de um complexo de espécies de ampla distribuição. 
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Tupinambis quadrilineatus (teiú) – lagarto de grande porte, apesar de ser a menor 
espécie do gênero Tupinambis. Está praticamente restrito a matas ciliares, e é sensível a 
alterações no hábitat. 

 
FAMÍLIA MICROTEIIDAE 

Cercosaura ocellata (lagartinho) – lagarto de pequeno porte e cauda 
extremamente longa, é típico da áreas abertas, principalmente dominadas por capim, 
sendo mais abundantes em regiões alagadas e adjacências. 

 
Vanzosaura rubricauda (lagartinho de rabo vermelho) – espécie de pequeno porte 

e bastante atraente devido à coloração vermelha de sua cauda. Apresenta distribuição 
disjunta pela diagonal de formações abertas da América do Sul (Chaco, Cerrado e 
Caatinga), associado sempre a solos arenosos. 

 
FAMÍLIA TROPIDURIDAE 

Stenocercus cf. dumerili (preguiçosa) – espécie de lagarto de aspecto bastante 
peculiar pela presença de estruturas epidérmicas semelhantes a chifres. Desloca-se 
lentamente e não há informações ecológicas na literatura disponíveis para esta espécie, 
que foi encontrada, também, no PNGSV, e deve ser descrita em breve. 

 
Tropidurus oreadicus (batixó, calango) – espécie bastante comum em localidades 

de cerrado, estando associada a hábitats abertos e muitas vezes com afloramentos de 
rochas. Na região do PESA foi observado apenas no afloramentos da encosta da serra, 
estando praticamente ausente das áreas de baixada. Existe um padrão social bastante 
interessante nesta espécie, ao longo de toda a sua distribuição. Os machos adultos 
ocupam os grandes afloramentos e as partes mais altas da serra, expulsando os jovens 
para as partes mais baixas e afloramentos adjacentes às grande serras. 

 
Tropidurus sp. (batixó, calango) – espécie não descrita encontrada nas regiões de 

baixada, pode ser observado sobre o solo e sobre troncos caídos ou cupinzeiros. Não há 
informações disponíveis para esta espécie, sendo provavelmente este o primeiro encontro 
deste táxon, que deverá ser descrito em breve.   

 
FAMÍLIA SCINCIDAE 

Mabuya guaporicola (calango-liso) – espécie vivípara associada a cerrados menos 
densos e de solo arenoso. 

 
FAMÍLIA POLYCHROTIDAE 

Polycrhus acutirostris (bicho-preguiça, papa-vento) – espécie predominantemente 
arbórea e de difícil visualização devido à sua coloração procríptica, apresenta um  
comportamento típico, caracterizado por reações e hábitos bastante lentos. 

 
3.2.7.1.3. Serpentes 

FAMÍLIA LEPTOTYPHLOPIDAE 

Leptotyphlops sp. (cobra-cega) – O gênero Leptotyphlops é extremamente mal 
conhecido, tanto com relação à sua taxonomia, quanto sua ecologia. Sabe-se que são 
espécies de hábitos fossoriais, associadas, de forma predominante, a solos arenosos. 
Alimentam-se de artrópodes, principalmente cupins.  
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FAMÍLIA VIPERIDAE 

Bothrops moojeni (jararacussu, quatro-presas) – Espécie bastante comum no 
Cerrado, típica de hábitats ripários, como matas de galeria, veredas, varjões, etc. Trata-se 
da serpente de maior importância médica da região do Cerrado, sendo responsável pela 
maior parte das acidentes ofídicos registrados por órgãos oficiais de saúde.  

 

 Espécies registradas em áreas adjacentes 

 
Foram realizadas amostragens em áreas próximas ao PESA por outros 

pesquisadores, sendo as mesmas tomadas para a análise da lista de espécie e 
discussões a seguir. 

 
No Parque Nacional Grande Sertão Veredas foram amostradas 17 espécies de 

lagartos (C. Nogueira, com. pess.) em áreas de campo sujo, campo sujo sobre solo 
arenoso, cerrado típico, carrasco e mata de galeria, em amostragem mais longa e, 
provavelmente, mais completa que aquela realizada no PESA. As seguintes espécies 
foram capturadas no PN Grande Sertão Veredas, no entanto, não foram encontradas no 
PESA: Anolis meridionalis e Tupinambis duseni (provavelmente ocorre no alto da serra, 
associado às campinas), T. itambere, Mabuya dorsivittata e Ophiodes striatus (espécies 
associada a campos limpos e campos úmidos), Mabuya frenata (espécie pouco exigente, 
relativamente comum em áreas de mata e cerrado, de provável ocorrência no PESA), 
Bachia bresslaui, M. nigropunctata e Colobosaura modesta (espécies encontradas em 
localidades que apresentam áreas significativas de matas ou cerradão), Micrablepharus 
atticolus (apesar de comum em várias localidades do Cerrado, foi registrado apenas um 
indivíduo no PNGSV), Psilophtalmus sp. (espécie nova, não descrita, conhecida apenas 
do PNGSV).  

 
Na Fazenda Trijunção, entre os estados de Minas Gerais, Bahia e Goiás, também 

houve amostragem (R. Brandão, com. pess.), no entanto só foi possível o acesso ao 
material tombado na CHUNB, resultando nas seguintes espécies não registradas no 
PESA: o anuro Pleurodema diplilistris, os lagartos Ophiodes striatus e Bachia bresslaui e 
as serpentes Apostolepis cf. assimilis, Oxybelis aeneus, Oxyrhopus cf. trigeminus, 
Phimophis guerini, Phimophis iglesiasi, Bothrops neuwiedi, Bothrops iglesiasi e Crotalus 
durissus. 

 

 Distribuição no gradiente fisionômico 

 
Conforme observado em outras localidades no bioma Cerrado, existem diferenças 

na composição das comunidades quando são comparadas diferentes fitofisionomias, 
principalmente no que se refere à abundância que cada espécie por local. Anfíbios estão 
quase sempre associados a corpos d´água, principalmente nos períodos de atividade 
reprodutiva. No entanto, existem diversos fatores estruturais dos habitats aquáticos (rios, 
riachos, lagoas, varjões, poças) determinando as espécies que estarão em atividade no 
local. Dentre eles, destacam-se o tipo de corpo d´água, tipo de substrato, estruturação 
vertical e horizontal da vegetação. 
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Em um mesmo corpo d´água pode haver diferenças na fauna ao longo de seu 
curso, em função do tipo de substrato, profundidade, tipo de vegetação. No parque 
estadual podem ser citados alguns exemplos de forte associação com tipo de habitat: 
Proceratophrys sp. foi observado apenas em um córrego de água bastante límpida e solo 
arenoso com afloramentos de rochas, Hyla melanargyrea foi encontrada em uma lagoa 
apenas, apesar de terem sido amostradas diversas lagoas na proximidades, com 
características estruturais variáveis. 

 
Os lagartos também apresentam distribuição não-homogênea ao longo de 

gradientes fisionômicos, estando fortemente associados ao tipo de solo e à 
disponibilidade de microhabitats, tais como cavidades no solo, serrapilheira, troncos 
caídos, cupinzeiros, sauveiros, estratos da vegetação, etc. Algumas espécies como 
Vanzosaura rubricauda e Cnemidophorus cf. ocellifer parecem estar associadas a áreas 
de cerrado de interflúvio, preferencialmente sobre solo arenoso, já Tupinambis 
quadrilineatus apresenta preferência por ambientes florestais.  

 
Outro padrão interessante é aquele apresentado pelas duas espécies do gênero 

Tropidurus simpátricas, mas não sintópicas, registradas na região da Serra das Araras. 
Existe uma forte segregação espacial evidenciada pelos abundantes avistamentos a 
capturas de Tropidurus sp. nas áreas de baixada, tanto nos carrascos, quanto nas áreas 
degradadas de mata (por ser uma espécie oportunista que se aproveita da abertura de 
clareiras), enquanto Tropidurus oreadicus, de hábitos tipicamente saxícolas, foi a espécie 
mais comum na encosta da serra, vivendo em frestas de rochas afloradas. 

 
Este padrão de associação com tipos fisionômicos específicos é recorrente em 

áreas de cerrado, apresentando características bem semelhantes quando se comparam 
áreas distantes dentro do bioma. Desta forma, podemos afirmar que, do ponto de vista da 
herpetofauna, é fundamental que em cada região sejam preservadas áreas 
representativas de cada fitofisionomia existente, para que se assegure a conservação da 
maior parte possível da biodiversidade regional, um papel que o parque estadual está 
realizando, em conjunto com as demais unidades de conservação do noroeste mineiro. 

 

 Distribuição geográfica e endemismos 

Apenas uma espécie de réptil endêmico do Cerrado foi amostrada no PESA: o teiú 
Tupinambis quadrilineatus, lagarto de grande porte relativamente freqüente em áreas de 
mata ciliar. Outros táxons encontrados, como Cnemidophorus cf. ocellifer e Stenocercus 
cf. dumerili necessitam de revisão taxonômica, o que provavelmente virá a reconhecer 
novas espécies endêmicas do Cerrado. Adicionalmente, Tropidurus sp. pode ser 
endêmico do Cerrado ou ainda da região dos Gerais, não sendo conhecido até o 
momento outros registros desta forma em regiões previamente amostradas. Duas 
espécies da família Hylidae registradas na região do PESA são endêmicas do Cerrado: 
Hyla biobeba e H. rubicundula. 

 

 Espécies de importância taxonômica 

Algumas espécies registradas merecem destaque, como Stenocercus cf. dumerili, 
Proceratoprhys sp. e Bufo sp, espécies não descritas de lagarto e anfíbio, 
respectivamente, já registradas na região (Parque Nacional Grande Sertão Veredas e 
Fazenda Trijunção), mas muito pouco conhecidas com relação à taxonomia e ecologia. A 
espécie de Tropidurus encontrada nas áreas de baixada constitui um táxon não descrito, 
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evidenciado pelos padrões de coloração, tamanho e bolsas de ácaro, porém ainda são 
necessários estudos detalhados para uma definição mais precisa. 

 
 
3.2.7.2 Aves 

 
No parque estadual foram encontradas 166 espécies de aves (Anexo 2), seguindo 

a ordem sistemática proposta por Sick (1984), com algumas das alterações indicadas por 
Ridgely e Tudor (1989, 1994). 

 
Comparando o esforço de campo empreendido com o número de espécies novas 

para a listagem detectadas a cada dia (figura 3.1, abaixo), nota-se a forte redução de 
novos registros a partir do quarto dia de campo. Esse gráfico demonstra que um esforço 
adicional de campo iria produzir poucas novidades, com a amostragem tendo abarcado a 
maioria das aves dessa estação do ano. Caso houvesse um novo esforço no final do 
período de chuvas ou nos meses de setembro e outubro, poderíamos acrescer a lista com 
espécies migratórias passando pelo parque estadual ou aves com movimentos 
ocasionais, freqüentes nos períodos mencionados, bem como espécies raras ou 
esporádicas na região. 

Uma listagem produzida com o esforço empreendido não abarca o total das aves 
do parque estadual, mas uma porcentagem significativa das espécies residentes. 
Trabalhos futuros deverão fornecer novos registros para a unidade, embora esses 
números não devam ser muito altos. 

 

Figura 3.1: Curva de detecção de novas espécies para a listagem à medida que o esforço 
de campo ia desenvolvendo-se. Após o quarto dia de campo há uma consistente queda de 
registros novos, apesar das novas áreas avaliadas. 

 
Ao final da AER, as famílias com maior número de espécies foram: 
 

 Columbidae, entre os não Passeriformes, com 9 espécies. 
 Tyrannidae (no sentido clássico da família, sem as recentes inclusões), com 27 

espécies. 
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O número de espécies de pombas e rolinhas no parque estadual é expressivo, 
englobando desde aquelas mais ligadas às matas até as de ambiente aberto e adaptadas 
a sistemas agropastoris. Já nos passeriformes, a dominância dos tiranídeos é similar ao 
observado em levantamentos feitos nos ambientes extra-amazônicos em outros pontos do 
país. Essa família, com grande irradiação evolutiva, ocupa os diversas fitofisionomias de 
Serra das Araras, inclusive com espécies ligadas às bordas da serra e campos da parte 
alta. 
  

Entre as fitofisionomias avaliadas, a vereda apresentou o maior número de 
espécies (figura 3.2, abaixo). Em Serra das Araras, as veredas estão associadas a 
ambientes campestres ocasionalmente inundados e a formações abertas com 
adensamentos de árvores e arbustos, de forma diferente ao encontrado no Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas. Com isso, há o aparecimento tanto de aves de 
ambientes abertos, quanto espécies das formações mais densas nas veredas, resultando 
no número alto de aves dessa fitofisionomia. 

 

 
Figura 3.2: Distribuição do total de espécies pelos ambientes avaliados. Várias aves ocorrem em 

diversos ambientes, estando representadas no somatório de cada um deles. Com isso, o 
somatório de todos os ambientes supera o valor da listagem do parque. 

 
 
O cerrado e a mata ciliar seguem em importância pelo critério do total de espécies 

por ambiente, enquanto foi encontrado um patamar próximo para o carrasco, campo sujo 
e cerradão. Fecha o quadro o campo limpo, fundamentalmente a formação encontrada no 
topo da serra. 

 
Avaliando as espécies de aves em relação aos dois biomas principais da região do 

parque estadual, o cerrado e a caatinga, encontramos na lista 15 aves vinculadas ao 
cerrado e 8 à caatinga (tabela 3.2). 
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Tabela 3.2: Espécies vinculadas aos biomas do cerrado ou caatinga. 
Espécie      Bioma 

Inhambu-carapé Taoniscus nanus (?) Cerrado 

Gavião Parabuteo unicinctus Caatinga 

Gavião-pé-de-serra Geranoaetus melanoleucus Caatinga 

Avoante Zenaida auriculata Caatinga 

Pajeú Columbina picui Caatinga 

Rolinha-vaqueira Uropelia campestris Cerrado 

Jandaia Aratinga acuticaudata Caatinga 

Papagaio-galego Amazona xanthops Cerrado 

Limpa-casa Phaethornis pretrei Cerrado 

João-bobo Nystalus chacuru Cerrado 

Pica-pau-anão Picumnus minutissimus (guttifer) Cerrado 

Bichoita Schoenoephyllax phryganophilla Caatinga 

Tem-farinha-aí Myrmorchilus strigilatus Caatinga 

Melanopareia torquata Cerrado 

Soldadinho Antilophia galeata Cerrado 

Euscarthmus rufimarginatus Cerrado 

Casiornis rufa Cerrado 

Gralha Cyanocorax cristatellus Cerrado 

Sofreu Icterus icterus Caatinga 

Tiê-do-cerrado Neothraupis fasciata Cerrado 

Cypsnagra hirundinacea Cerrado 

Batuqueiro Saltator atricollis Cerrado 

Mineirinho Charytospiza eucosma Cerrado 

 
Algumas das espécies da caatinga estão associadas, também, ao Chaco ou a 

formações abertas de clima semiárido no norte do continente. Não entram, porém, na 
região dos cerrados, formando disjunções geográficas de centenas de quilômetros. O 
número de aves dos dois biomas no parque estadual, por outro lado, demonstram a 
localização da unidade de conservação nessa ampla faixa de contato da margem 
esquerda do São Francisco, da qual também faz parte o Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas. 

 
De todas as formações em Serra das Araras, o carrasco é aquela com maior 

número de espécies vinculadas à caatinga. Estão alojadas ali desde aves de porte como 
o gavião e a jandaia até pássaros menores como o Tem-farinha-aí. Para algumas dessas 
espécies, como essa última, Serra das Araras representa o registro mais meridional 
conhecido. 

 
Já as espécies de cerrado estão dispersas por um número maior de 

fitofisionomias, desde a parte baixa do parque até o alto da serra. Também aqui há uma 
variação significativa no porte das aves, com passeriformes pequenos até o papagaio-
galego. 

 
Apesar do parque estar em uma área de pluviosidade média anual relativamente 

baixa para o bioma do cerrado e ter solos arenosos (onde a retenção de água na 
superfície é mínima, pela porosidade natural desse solo), a proximidade com os vales dos 
rios São Francisco e Urucuia, regiões de notáveis ambientes aquáticos, levou à listagem 
de um número importante de aves aquáticas. Ao todo, dez aves associadas a brejos, 
lagoas e rios foram encontradas. Deve ser destacado que no período do levantamento de 
campo, além da região estar no final do período de chuvas (quando o nível de água 
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exposta é o menor do ano), estava em meio a uma seca razoável. A maioria dessas aves 
passam pela região do parque estadual ou o usam durante períodos limitados. 

 
Certas espécies, como a saracura e o joão-canhão, são encontradas nos brejos 

marginais às veredas. Outras, como o pato-do-mato e a marreca-pé-vermelho necessitam 
lagoas ou remansos de rios de maior profundidade.  Essa presença é interessante 
quando comparada à virtual ausência de garças. Exceto pelo socó-í e pelo socó-boi, esse 
grupo não esteve representado na listagem. Aves insetívoras e piscívoras, as garças 
costumam estar presentes até em pequenos brejos, com grande capacidade de 
movimentação e dispersão por superfícies maiores. Isso sem mencionar as espécies de 
campos, como a garça-vaqueira e a maria-faceira, cuja dependência de água é mínima.  

 
A lista das espécies detectadas foi, também, avaliada quanto a presença de aves 

particular interesse para a unidade de conservação, como as ameaçadas de extinção, 
raras, usadas na alimentação humana ou com interesse comercial direto, além das 
potencialmente atrativas para ecoturismo, entre outras categorias. 

 
 Espécies ameaçadas de extinção 

 

Listagens de três níveis distintos de espécies consideradas ameaçadas foram 
avaliadas para verificação da presença de aves nessa categoria no parque estadual 
(tabela 3.3). A nível internacional, a lista de aves produzida pela União Internacional para 
a Conservação da Natureza (IUCN) de 2002. Em termos nacionais, a lista publicada em 
maio de 2003 pelo Ministério do Meio Ambiente e, para o estado de Minas Gerais, a lista 
cuja elaboração foi coordenada pela Fundação Biodiversitas e oficializada através da 
deliberação no. 041/95 do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). 
 
Tabela 3.3: Espécies ameaçadas de extinção presentes no Parque Estadual da Serra 
das Araras, conforme cada fonte (ver texto para detalhes). 
ESPÉCIE LISTA DA 

IUCN 
LISTA DO 

MMA 
LISTA DO 

COPAM 

Ema Rhea americana X  X 

Inhambu-carapé Taoniscus nanus X X X 

Arara-vermelha Ara chloroptera   X 

Papagaio-galego Amazona xanthops X  X 

Euscarthmus rufomarginatus X   

 

Nessa listagem, o inhambu-carapé é ave cuja presença necessita ser confirmada. 
Foi listado tentativamente, com base em detecção auditiva nos campos do alto da serra. 
Registros conhecidos dessa ave em Minas Gerais ocorreram próximo a Patrocínio, 
Paracatu, Lagoa Santa, Sete Lagoas e Poços de Caldas (Andrade, M.A. in Machado et 
alli, 1998), todos fora de unidades de conservação. Serra das Araras representaria a 
localidade mais a norte do estado e a primeira unidade de conservação do estado com 
registro desse inhambu, caso venha a ser confirmada sua detecção. A menor espécie dos 
tinamídeos brasileiros, é pouco conhecido e sua redução é atribuída à perda de habitat. 

 
A arara-vermelha assume uma importância dupla para o parque estadual. A 

espécie não está listada a nível nacional devido a suas populações na Amazônia e no 
Pantanal de Mato Grosso. Em Minas Gerais, registros recentes em São Romão, no rio 
São Francisco (Ferreira, A.A. e R.B. Machado in Machado et alli, 1998), no Santuário de 
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Vida Silvestre de São Miguel, Unaí e no Parque Nacional Grande Sertão Veredas (obs. 
pess.). A diminuição dos cerrados densos e cerradões, associada à captura de filhotes 
nos ninhos para o comércio ilegal, são as duas pressões negativas sobre a espécie. 

 
Em Serra das Araras, relatos locais mencionam a existência de captura de filhotes 

nos ninhos feitos nos paredões da serra, em última análise a razão para sua 
denominação. Em campo, foram vistas evidências de escalada de paredões para retirada 
de filhotes foram encontradas, indicando a permanência dessa pressão. 

 
Uma fonte de pressão adicional foi citada verbalmente. Além da captura, ocorreria 

a caça de araras para alimentação. Embora possível de ocorrer, já que a mesma 
acontece em partes da Amazônia e em Mato Grosso, essa atividade costuma estar 
vinculada a frentes de colonização distantes, quando as pessoas não tem contato fácil 
com mecanismos de escoamento dos filhotes capturados. Existindo essas condições, 
geralmente as araras não são caçadas devido ao entendimento que os filhotes alcançam 
valor maior no mercado ilegal do que a obtenção eventual de um pouco de carne. 

 
Um ninho com presença de uma ave adulta foi observado em paredão próximo à 

cabeceira da vereda do Triste, onde, nas cercanias da lagoa, foram anotadas 7 araras-
vermelhas circulando os buritis. 

 
Todos os registros concentraram-se nas cabeceiras do Triste durante os dias de 

levantamento, em local vizinho aos limites atuais do parque estadual. Em outras áreas de 
paredão a norte e leste da serra das Araras podem ocorrer outros grupos dessa ave. Não 
foi feito um esforço direcionado para confirmar essa possibilidade, tendo em vista os 
objetivos da Avaliação Ecológica Rápida. Futuramente, será necessário executar 
avaliação desses paredões no parque e entorno, visando o mapeamento das áreas de 
ocorrência da espécie e uma ação direcionada para sua conservação. Há um registro 
verbal e histórico, não confirmado mas possível, de um ninho dessa arara na subida da 
estrada entre Serra das Araras e Chapada Gaúcha, no Vão dos Buracos. 

 
A ocorrência no Parque Nacional Grande Sertão Veredas é rara, restrita à região 

das cabeceiras do córrego Santa Rita. Possivelmente, araras dessa espécie encontradas 
no parque nacional originam-se da população de Serra das Araras, pela proximidade 
geográfica e existência de registros verbais de passagem pelo Vão dos Buracos. 

 
Qualquer que seja o quadro atual, o número de araras anotado na vereda do Triste 

é o maior conhecido para a região entre os rios Carinhanha e São Francisco. A existência 
do parque estadual e a proteção das veredas do Acari propiciam condições para mantê-
las em termos do habitat, tão logo essas unidades sejam totalmente implantadas. 
Adicionalmente, a existência do parque estadual pode significar a extirpação da captura 
de aves nos ninhos, através de ações de conscientização e fiscalização bem planejadas. 

 
A temporada reprodutiva inicia-se em julho/agosto e estende-se até novembro. Os 

filhotes são capturados nos dois primeiros meses de vida e, mapeando-se os ninhos das 
aves no parque estadual, é possível estabelecer um sistema de vigilância eficiente para 
os ninhos ocupados durante os períodos críticos de captura. 

 
Embora não tenha sido detectada nesse levantamento, uma segunda espécie de 

arara é plenamente possível para o parque estadual. A Arara-canindé Ara ararauna habita 
as veredas do Parque Nacional Grande Sertão Veredas (onde está a sua maior 
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população conhecida em unidades de conservação do país), bem como dos vales dos 
rios Urucuia e Preto, logo a sul do parque estadual. Alimenta-se da polpa dos frutos do 
buriti e das sementes do pequi, pau-terra e jatobá na região noroeste mineira. Movimenta-
se pelas áreas conforme flutua a oferta alimentar e como o buriti frutifica em massa em 
algumas partes de uma vereda ou em uma região em um determinado ano, pode surgir 
nessas ocasiões nas bordas do parque estadual ou nos seus buritizais na seção leste. Ao 
contrário do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, o parque estadual não engloba um 
número de veredas extensas, devendo ser uma área ocasional para a espécie. Ela foi 
observada pela diretora da unidade em dezembro de 2003, sobrevoando a vila de Serra 
das Araras. 

 
As araras-canindé podem utilizar o Vão dos Buracos como via de acesso ou 

atravessar diretamente os planaltos entre o rio Carinhanha e o rio Pardo, ao norte da 
unidade. Outras possibilidades incluem o uso das veredas da região de Acari, do próprio 
rio Santa Catarina (ou Catarina/Catirina, como conhecem os moradores locais) e as 
cabeceiras dos rios da bacia do Urucuia a oeste de Serra das Araras. A leste, essa 
possibilidade torna-se menor, ao sairmos do arenito e entrarmos nas áreas de solos 
calcáreos, mais baixos e onde não se formam as veredas. 

 
Da mesma família das araras, o Pagagaio-galego é espécie considerada como 

ameaçada em Minas Gerais e a nível internacional. Ocorrências recentes em Minas 
Gerais indicam o noroeste do estado e o Triângulo Mineiro como locais importantes para 
essa ave (Brandt, L.F.S. in Machado et alli, 1998). Em unidades de conservação do 
noroeste do estado, ocorre no Parque Nacional Grande Sertão Veredas e no Santuário de 
Vida Silvestre de São Miguel, Unaí (obs. pess.).  

 
Não foi listado no interior do parque estadual, mas no entorno, nas cabeceiras 

entre o rio Santa Catarina e o rio Pardo. Entretanto, o parque possui ambientes com 
capacidade para ter a presença desse papagaio. Como outras espécies do grupo, 
desloca-se por grandes distâncias e concentra-se, momentaneamente, em locais com 
oferta pontual de alimentação. Sua reprodução acontece nos cerradões, usando oco de 
árvores maiores. 

 
Está nas listagens de espécies ameaçadas devido à redução de habitat e à 

pressão de captura para o comércio ilegal de aves vivas. Apesar de não falar como o 
papagaio-verdadeiro, a espécie mais procurada, também é intensamente comercializado, 
conforme demonstram as apreensões. Sua captura acontece no ninho e os filhotes são 
transportados para as cidades maiores visando a venda. Com isso, a atividade ilegal fica 
restrita aos meses de setembro, outubro e novembro, facilitando o planejamento de ações 
de fiscalização nessa época do ano para evitar a captura e transporte. 

 
A quarta ave na lista de espécies ameaçadas é a maior espécie do continente.  

Registros recentes em unidades de conservação no noroeste mineiro foram feitos na 
Reserva Particular do Patrimônio Natural de Acangaú, município de Paracatu e no 
Santuário de Vida Silvestre de São Miguel, Unaí (Andrade, M.A. e M.V.G. Andrade in 
Machado et alli, 1998). Ocorre, ainda, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas (obs. 
pess.).  

 
Adapta-se bem a regiões submetidas a ocupação agropastoril, mesmo as de base 

mecanizada. Com isso, a alteração de áreas de cerrado para fins de cultivo não é uma 
das causas de sua diminuição, ao contrário das demais espécies desse bioma. Pressões 
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negativas no passado foram a caça para alimentação e, principalmente, uso das penas na 
confecção de espanadores. Esse último uso virtualmente desapareceu nas últimas 
décadas, por força da conscientização ambiental e fiscalização. As queimadas dos 
campos, efetuada desde o início da ocupação humana da região dos cerrados e 
expandida nas últimas décadas, é um fator negativo importante. O período de seca, pico 
das queimadas, coincide com o período reprodutivo das emas. Construindo seus ninhos 
no chão e tendo de chocar seus ovos por 60 dias ou mais, as emas ficam vulneráveis ao 
fogo. Uma vez perdida uma ninhada, muita vezes não há como fazer nova postura 
naquela temporada. O uso de ovos na alimentação humana pode ser uma fonte negativa 
quando a população de emas já está artificialmente rarefeita. Entretanto, não foi 
detectada, ainda, como pressão importante no noroeste mineiro. Outra pressão negativa, 
essa mais recente, advém do uso de produtos organofosforados na agricultura como 
defensivos químicos. Esses produtos são mais tóxicos para aves do que qualquer outro 
grupo de vertebrados e sua ação pode ser negativa, principalmente pela ema ocupar 
áreas cultivadas. 

 
No parque estadual, a espécie foi registrada de forma indireta, através do encontro 

de uma pena na região do rio Catarina. Deve, entretanto, ocorrer em toda a parte baixa do 
parque. No alto da serra sua ocorrência é hipotética, já que os acessos são íngremes e 
impediriam, teoricamente, que a ema os escalasse. 

 
 Espécies raras 

 
Nesse grupo estão as aves com baixa densidade natural devido a características 

próprias da biologia, como os grandes gaviões, até aves nos limites de sua distribuição 
geográfica, onde há a rarefação de populações (tabela 3.4, abaixo) ou como resultado de 
caça. 
 

   Tabela 3.4: Espécies raras no Parque Estadual da Serra das Araras. 

ESPÉCIE NATURALMENTE 

RARO 
RESULTADO DE 

PRESSÃO HUMANA 

Urubu-rei Sarcoramphus papa X  

Gavião-pé-de-serra Geranoaetus melanoleucus X  

Jacu Penelope superciliaris  X 

Avoante Zenaida auriculata X  

Coruja Asio stigius X  

Andorinhão Streptoprocne biscutata X  

Maria-preta Knipolegus lophotes X  

 

Nesse grupo de espécies, o uburu-rei e a coruja são aves com populações em 
geral rarefeitas, por necessitarem de grandes superfícies por indivíduo para sobreviverem 
e terem baixo gregarismo, de maneira a manter suas fontes alimentares menos 
pressionadas. No vale do São Francisco está uma das maiores populações de urubu-rei 
do país, sendo o encontro com essas aves espetaculares relativamente fácil, em 
comparação com outros lugares. Como utilizam-se dos ventos ascendentes para 
ganharem altura, a borda da serra das Araras fornece um local excelente de planeio. 
Graças a isso devem ser mais facilmente observados do que em outros locais. 
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A coruja encontrada é uma espécie caçadora de pequenos vertebrados 
(pricipalmente ratos e outras aves) e insetos, habitando desde florestas densas até 
formações com árvores grandes, mas espaçadas. A área de ocorrência no Brasil é muito 
grande, embora os registros detalhados, como em outras espécies noturnas, sejam mais 
escassos. Evita, aparentemente, a caatinga. 

 
O gavião-pé-de-serra constitui-se no primeiro registro para o estado de Minas 

Gerais, de acordo com a bibliografia consultada. Entretanto, é possível que tenha sido 
registrado na região do Peruaçu, onde a influência da caatinga é maior, sendo, por isso, 
esperado. Igualmente, é possível de ser encontrado nas áreas ao norte de Montes Claros 
ou na parte alta do vale do rio Jequitinhonha, devido à influência da caatinga. Como as 
listagens desses locais não estão disponiveis, o registro no parque é, provisoriamente, o 
primeiro para o estado. De toda a maneira, é o registro mais ocidental da espécie em 
Minas Gerais e é um dos indicadores da influência da caatinga na constituição da 
biodiversidade local. 

 
Um casal, em atitude de defesa de sua área de nidificação, foi visto seguidamente 

na borda sul da serra das Araras. Ambas adultas e, pelo comportamento, indicaram 
serem residentes do local, não aves de passagem. Por ser um excelente planador, 
procura as correntes aéreas nessas bordas de serra e patrulha grandes áreas na caça de 
outras aves, mamíferos (sua presa preferida nos locais já estudados) e insetos.  

 
Esse gavião, até a década de 1970, tinha sua distribuição conhecida somente no 

sul e parte do sudeste do Brasil, além de uma população andina e outra em grande parte 
da Argentina. A descoberta dessa ave no bioma Caatinga é recente e a ausência de 
dados anteriores devem-se à sua baixa densidade populacional (natural) nesse sistema, 
bem como pelos escassos levantamentos ornitológicos da região até aquela data. 

 
Duas das espécies da lista de raras do parque estão nessa categoria por situarem-

se nos limites de distribuição geográfica. A avoante é uma pomba com ocorrência na 
maioria dos ambientes abertos da América do Sul, com grande população na caatinga, 
onde realiza grandes migrações. O cerrado é o único ambiente aberto do continente onde 
sua ocorrência é ocasional, parecendo tratar-se de aves migrantes. Como resultado da 
ocupação humana nos chapadões ao redor de Chapada Gaúcha, aumentou seus 
números e tornou-se uma ave freqüente naquela área. O mesmo já havia ocorrido antes 
no oeste paulista e parte do Paraná, onde a ocupação humana acabou com a presença 
de seus predadores e forneceu recursos abundantes. 

 
O parque estadual, com sua influência de aves de caatinga na composição local, 

apresentou um baixo número de indivíduos nos levantamentos. Pelo gregarismo da 
espécie, tais números indicam uma borda da área de ocorrência. 

 
O andorinhão foi um registro inesperado para a região. A espécie é subdividida em 

duas subespécies, uma recentemente descrita para o extremo nordeste brasileiro, no 
Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. A outra, ocorre desde o Rio Grande do Sul até 
Minas Gerais, sendo migratória. De alto gregarismo, o ano todo está em concentrações 
de algumas dezenas até milhares de indivíduos. No estado de Minas Gerais, o Parque 
Estadual de Ibitipoca, próximo a Juiz de Fora, abriga a maior população reprodutora do 
estado. Após fevereiro, desaparece do sul e sudeste do país para destino ignorado.  
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Serra das Araras está centenas de quilômetros a oeste do limite conhecido no 
estado e o registro obtido foi de um individuo solitário circulando a região da capela do 
alto da serra, aproveitando os ventos do local. A espécie de andorinhão desse gênero 
mais factível para essa área é Streptoprocne zonaris, cujos amplos movimentos diários ou 
em migração poderiam atingir a serra das Araras, embora não tenho sido observado na 
AER. Por tratar-se de uma ave solitária e completamente fora de sua distribuição 
conhecida, a maior possibilidade é tratar-se de um exemplar desgarrado, perdido de seu 
grupo em migração, o qual encontrou serra das Araras por acaso. Casos como esse 
podem acontecer com aves migratórias, desviadas de suas rotas por fortes ventos e 
surgindo nos locais inesperados. 

 
Já a maria-preta é uma ave das partes altas e bordas de serra desde a Serra do 

Mar até o Planalto Central. Caça insetos e jamais é vista em números altos. Ocorre nas 
bordas da chapada do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Em serra das Araras, 
exclusivamente nos campos da borda da serra. 

 
Como única espécie da listagem cujos números foram reduzidos por pressão 

humana, o jacu sofre pela caça para alimentação. Entretanto, uma vez controlada essa 
fonte de pressão, seus números rapidamente aumentam, como provam várias unidades 
de conservação do cerrado. A espécie necessita de áreas com vegetação adensada, 
obtendo frutos e insetos de sua alimentação. Foi listada na vereda e deve ocorrer nas 
áreas de boqueirão com vegetação menos alterada.  

 
 Espécies com Utilização Humana 

 

Além do jacu, outras aves da listagem são rotineiramente caçadas pelas 
populações humanas em áreas rurais para subsistência. Outra pressão importante é a 
captura para manutenção em gaiolas, seja em casa, seja para o comércio ilegal. Na 
região de Serra das Araras não foi possível avaliar essa pressão de maneira adequada, 
por ser hoje mantida em sigilo devido ao medo da fiscalização, de modo que algumas das 
espécies listadas são aquelas cuja captura é conhecida em outras partes do país ou do 
estado. Além das já mencionadas nos grupos anteriores, fazem parte dessa categorias 
seguintes espécies: 

 
Inhambu-xororó, procurado pela carne, mantém-se freqüente por sua capacidade 

reprodutiva; 
 
Perdiz, igualmente procurada pela carne, também vem suportando a pressão atual 

de caça; 
 
Pato-do-mato, também utilizado para alimentação e, ocasionalmente, os filhotes 

são capturados para criação no terreiro; 
 
Marreca-pé-vermelho, caçada para alimentação, embora seja de difícil abate e 

menos pressionada pela possibilidade de perda do tiro; 
 
Asa-branca, abatida para alimentação, seus números incrementaram-se 

tremendamente na região nos últimos 10 anos devido à sua adaptação à agricultura 
mecanizada de grãos, cujas sobras são utilizadas pela pomba. É uma das espécies que 
suporta o atual nível de caça furtiva sem problemas. 
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Pomba-galega, o mesmo caso da asa-branca; 
 
As duas juritis também são caçadas e o nível atual de pressão não é significativo; 
 
Já todas as 7 espécies de psitacídeos são apanhadas nos ninhos para 

manutenção em casa ou venda. A arara-vermelha já foi abordada anteriormente. Para as 
outras 6, a captura é negativa no caso da maracanã, da jandaia e do loro-verdadeiro. 
Notadamente, esse último reduz seus números em todo o noroeste de Minas Gerais à 
medida em que a alteração de habitat e a pressão de apanha para comércio ocorrem. 
Grandes áreas do noroeste já estão desabitadas por esse papagaio devido à captura dos 
filhotes. Nas cabeceiras do rio São Miguel, entre Unaí e Buritis, a extirpação do cerrado 
com a transformação para agricultura mecanizada afetou de tal modo o loro pela falta de 
ocos para nidificação que ele passou a cavar murundus e rejeitos de calcáreo corretivo 
para colocar seus ovos. Felizmente, o panorama é menos dramático em serra das Araras 
e seu entorno. A existência de áreas como Veredas do Acari e o Parque Nacional Grande 
Sertão Veredas criam pólos de reprodução e dispersão do papagaio a nível regional, em 
conjunto com o parque estadual. Não havendo a transformação de grandes extensões 
contínuas de cerrado em áreas de agricultura mecanizada, bem como controlando-se a 
captura dos filhotes nos ninhos, existem condições para a conservação da espécie. 

 
Sua presença em roçados de milho e os prejuízos para a agricultura de 

subsistência podem criar uma atmosfera negativa para o papagaio e outras espécies de 
psitacídeos. Para trabalhar com esse ponto de forma adequada, somente com 
conscientização ambiental e uso de técnicas para espantar essas aves dos cultivos. 

 
Os outros psitacídeos são menos capturados e, exceto pelo uso de alguns 

produtos químicos nas lavouras, alguns de forma deliberada para matar as aves, são 
pouco impactados pela apanha de filhotes.  

 
Devido ao canto, o sabiá-laranjeira, o sabiá-póca e o sabiá-do-barranco têm seus 

filhotes capturados para gaiolas. O primeiro é a espécie mais procurada e o impacto pode 
ser importante, embora em serra das Araras e entorno não tenha sido possível fazer uma 
verificação adequada do nível de aves em gaiolas nas posses, casas e vilas. Devido à 
fiscalização, hoje em dia as pessoas mantém essas aves fora da vista de visitantes, ao 
contrário do que ocorria até há alguns anos. 

 
Também são aves de gaiola muito procuradas o melro ou pássaro-preto, o sofreu 

e o inhapim. O primeiro está entre as dez aves mais apreendidas no comércio ilegal a 
nível do país. Entretanto, seus números na natureza não diminuíram nas últimas décadas 
por adaptar-se aos novos sistemas de ocupação agropastoris e por ter uma boa taxa 
reprodutiva. 

 
O sofreu é outra ave muito procurada e como está próximo do limite de 

distribuição, a pressão de captura pode tornar-se um problema para a pequena população 
dessa ave na região do parque estadual. 

 
Outro grupo de aves cuja presença em gaiolas é constante são o coleiro, o 

caboclinho, o trinca-ferro e a cravina. Essa última é outra das aves mais freqüentes nas 
apreensões a nível nacional, assim como o coleiro. Ambas, porém, possuem boa 
capacidade para repor, naturalmente, as perdas, caso o ambiente permita. 
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 Espécies com Potencial para Ecoturismo 

 

Nessa categoria certamente destacam-se as araras. Além de sua importância para 
a conservação da arara-vermelha, o parque estadual pode muito bem explorar a presença 
dessas aves espetaculares nos paredões da serra. Em conjunto com o parque nacional, 
forma-se um roteiro de visitação na região onde há certeza do encontro de duas araras 
nessas unidades de conservação. Ao lado da incrível beleza cênica representada pelos 
enormes paredões verticais de arenito, a passagem das araras vermelhas e a utilização 
de buracos nas paredes para nidificação criam atrativos excepcionais para o ecoturismo. 

 
Os paredões também são locais de concentração, passagem e nidificação de 

outras aves, como papagaios, jandaias, gaviões, o urubu-rei e andorinhas. É, também, o 
local de vida de duas aves, o bilro e a maria-preta. 

 
A vereda do Triste, com sua lagoa e aves aquáticas exclusivas dessa formação, 

boqueirões com ninho de arara-vermelha e buritizais extensos forma uma das áreas mais 
interessantes próxima à vila de Serra das Araras com possibilidade de visitação. Parte da 
área, entretanto, está em mãos particulares e será necessário algum tipo de negociação 
para utilizá-la com esse fim, na situação fundiária atual. 

 
Entretanto, o potencial de ecoturismo com aves depende, fundamentalmente, da 

presença de araras-vermelhas. Dessa maneira, um programa de controle da pressão de 
retirada de filhotes deve ser iniciado o quanto antes, evitando reduzir o remanescente 
atual. 

Outra área com bom potencial para o uso de aves no turismo é a região do rio 
Pardo, abaixo da garganta entre a serra das Araras e a chapada fronteira. Nesse local, 
depois de naturalmente recuperado dos impactos da ocupação humana atual, existem 
três fitofisonomias próximas com conjuntos de espécies diferenciadas. A presença maciça 
de gado atualmente altera o cerradão e partes da vereda, mas com a retirada dos animais 
domésticos e controle do fogo será possível verificar as aves do cerradão, do carrasco e 
da vereda em uma região visualmente agradável pela presença do rio Pardo e das serras. 

 
 Espécies Introduzidas 

 

No parque estadual e nas áreas do entorno não foram encontradas espécies 
introduzidas. Na área urbana da vila, entretanto, havia a presença de pardais Passer 
domesticus. Como é espécie peridomiciliar e não existem condições para sua expansão, 
deixou de ser considerado na lista de aves do parque estadual. 

 
 Espécies Migratórias 

 

 A migração é um dos fenômenos mais espetaculares e característicos das aves 
como grupo. Sua compreensão e balizamento são fundamentais para conservação. 
Eventualmente, uma espécie migratória pode estar protegida em uma unidade de 
conservação parte do ano. Ao migrar, no entanto, fica exposta a problemas de 
conservação que fogem à capacidade da unidade. Como existem as migrações 
continentais, fronteiras são cruzadas e a noção de um recurso natural compartilhado entre 
nações, em termos de uso e de conservação, ainda está sendo divulgado para o grande 
público. 
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A presença desse grupo em uma unidade de conservação permite difundir e 
informar o público visitante da existência desse fenômeno, mais perceptível pelo leigo nas 
latitudes temperadas do que na faixa tropical. Igualmente, possibilita a instalação de 
sistemas de monitoramento de populações e estudo detalhado. 

 
Como mencionado anteriormente, os levantamentos restritos ao final da estação 

seca/início das chuvas reduziram o número de migrantes que poderia ser detectado no 
parque estadual. Foram constatadas aves com nidificação entre setembro e dezembro ao 
sul da Amazônia, deslocando-se para o norte do continente entre janeiro e março. Aqui 
não foram considerados os casos como o andorinhão, por ser um registro ocasional, sem 
representar uma movimentação estacional. 

 
Gavião-sauveiro, também encontrado no Parque Nacional Grande Sertão Veredas 

e com nidificação conhecida no Pantanal e na Mata Atlântica. Alimenta-se de insetos, 
capturados em vôo e as aves encontradas no parque estadual tanto poderiam ser 
exemplares ainda em migração, quanto aves preparando reprodução no local. Migra em 
março para o norte do continente, não sendo conhecidos os detalhes dessa 
movimentação. 

 
Cocurutado Myiarchus swainsoni. Trabalhos anteriores no oeste da Bahia 

evidenciaram essa população como migrante. As aves do parque estadual também 
devem seguir tal padrão, tendo em vista as semelhanças ecológicas das duas áreas. 

Contopus cinereus. Pequeno insetívoro do cerradão e interior da mata ciliar, 
igualmente encontrado no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Passa pela região a 
partir de setembro e ainda não está assegurada sua nidificação nessa área do estado. 

 
Bentevi-rajado. Em todo o Centro-oeste, aparece no mês de setembro e 

desaparece em março/abril, migrando para o norte com os filhotes da estação 
reprodutiva. 

 
Tesourinha. Uma das mais carismáticas espécies migratórias do centro do país, 

tanto pela beleza, como devido às longas penas da cauda em tesoura. Por habitar áreas 
urbanas, tornou-se conhecida em vários pontos do Brasil. O vale do rio São Francisco é 
uma de suas rotas migratórias, a mais importante na faixa oriental da distribuição. Em 
outubro, quando foi constatada, inicia a reprodução. Desse modo, é possível que Serra 
das Araras tenha uma população reprodutiva da espécie. 

 
Andorinha Progne chalybea. Intensas migrações por parte da população do sul do 

país, a qual chega à América Central. As aves de Serra das Araras tanto podem 
permanecer na região entre março e agosto, quanto migrarem para o norte. Na faixa 
latitudinal do parque existem populações residentes e migratórias dessa andorinha. 

 
Sabiá-póca. Também com aves residentes e migratórias, os migrantes vem do sul 

e passam o outono/inverno austrais no Centro-oeste ou migram até o sul da Amazônia. 
Nesse movimento devem passar pelo parque estadual em abril/maio para o norte e 
novamente em agosto, agora a caminho do sul. 

 
Tiziu, com movimentos menos conhecidos, mas também com as aves do sul do 

país migrando para o norte. A amplitude do movimento é pouco conhecida, mas a 
população no parque estadual deve seguir o modelo encontrado no oeste da Bahia, onde 
essa espécie desaparece entre abril e setembro. 
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 Interações com a Flora 

 

No desenvolvimento das atividades de campo foram anotados usos de recursos 
alimentares fornecidos pelas plantas por um número significativo de espécies e indivíduos 
nos casos abaixo: 

 
A frutificação de Miconia albicans, um arbusto/arvoreta do cerrado e borda da 

vereda atraiu o sabiá-póca, a jandaia-coroinha, a jandaia, o canário-de-fogo, a saíra-
macaco e o sanhaço-do-mamoeiro. Essa planta ainda pode ser utilizada por outros 
frugívoros e por testes de germinação sabe-se que as aves são excelentes dispersores da 
mesma.  

 
A florada do pequi, ainda em andamento durante o trabalho de campo, atraia beija-

flores e outras aves nectarívoras. Em um dos pequizeiros foram anotados 9 beija-flores-
tesoura, 4 beija-flores Amazilia fimbriata e 1 beija-flor Chlorostilbon aureoventris. Como 
essas aves auxiliam na polinização do pequi, um dos recursos locais mais importantes 
para as pessoas, seja pelo seu uso local na alimentação, seja para a venda para outras 
cidades, é importante repassar o entendimento de que o parque estadual e as áreas 
naturais irão fornecer os recursos necessários à sobrevivência dessas aves durante os 
períodos em que o pequi não está florido. A existência de uma área para colheita de pequi 
como Veredas do Acari necessita da presença desses polinizadores em grande número 
como um dos fatores para incrementar a produção anual de frutos.  

 
Uma terceira planta com grande oferta de recursos foi a lixeira Curatella 

americana. A mucilagem de seus frutos atraia aves para alimentar-se ou insetos, os quais 
atraiam aves insetívoras. Foram observados o siriri Tyrannus melancholicus, o bentevi-
rajado e a cocuruta Elaenia flavogaster. Em outras áreas, psitacídeos procuram esse 
fruto, desde as jandaias-coroinha até o loro-verdadeiro.  
 
 

3.2.7.3 Mamíferos 
 

Durante o inventário da fauna de mamíferos do Parque Estadual Serra das Araras 
(PESA) foram registradas 33 espécies distribuídas em oito ordens de mamíferos (em 
Anexo 2). Os dados demonstram que o PESA possui uma grande riqueza de espécies do 
Cerrado, mesmo que não tenha sido realizada a avaliação da fauna de quirópteros e por 
limitações de tempo e logística.  

 
O trabalho com pequenos mamíferos demonstrou um sucesso de captura um 

pouco abaixo do obtido por Marinho-Filho (1999) no Parque Nacional Grande Sertão 
Veredas (PNGVS) com um esforço amostral três vezes maior. Os dados do presente 
estudo não foram conclusivos, provavelmente devido à época do ano ou pelo início de 
2004 ter sido um ano com chuvas excepcionalmente altas. Esses animais são capturados 
com maior sucesso quando ocorre escassez de recursos alimentares. A área de carrasco 
(P1) apresentou maior diversidade, com três espécies capturadas. O mesmo observado 
por Marinho-Filho (1999) no PNGSV.  
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Dados indiretos 

 

VESTÍGIOS 

A ocorrência das espécies de mamíferos no PESA foi registrada através de 31 
vestígios representados por rastros, ―scrapes‖ (marcação territorial) e fezes.  

 
A partir dos mesmos foi confirmada a ocorrência de 15 espécies, sendo algumas 

espécies listadas como ameaçadas na Lista do IBAMA 2003 e no estado de Minas Gerais 
(Machado et al. 1998) (Tabela 3.5, abaixo). 

 
Foram observadas a maioria das pegadas (71,0%) em solo predominantemente 

arenoso, 16,1% em solos areno-argilosos  e 12,9 % associados aos cursos d‘água.  
 
Quanto aos tipos de hábitat a maioria dos vestígios (51,4%) foi registrada nas 

‗grotas‘ associadas aos boqueirões revelando uma importância peculiar desse tipo de 
ambiente para a fauna de mamíferos. 

 
Foram encontradas duas amostras fecais de lobo-guará Chrysocyon brachyurus, 

em trilha íngreme de acesso à porção superior da serra e, dois ―scrapes‖ de onça-parda, 
Puma concolor, contendo fezes, em grotas de acesso aos boqueirões. 

 
 
ENTREVISTAS 

Ao todo foram entrevistadas oito pessoas de ambos os sexos, faixa etária e 
atividades profissionais diferentes, pertencentes a cinco famílias. Através das informações 
obtidas foi confirmada a ocorrência de 30 espécies de mamíferos não voadores (tabela 
3.5, a seguir).  

 
Dentre os relatos, destaca-se a ocorrência de tatu-bola, Tolypeutes tricinctus, 

observado durante as estações chuvosas e o gato-palheiro, Oncifelis colocolo, de difícil 
visualização, porém talvez presente em áreas mais afastadas, principalmente na porção 
norte do parque ao longo do Rio Pardo, Riacho Fundo e Córrego das Porteiras. Por outro 
lado, espécies mais facilmente detectadas como anta, Tapirus terrestris e capivara, 
Hydrochaeris hydrochaeris, parecem não ser muito abundantes na área do parque.  

 
Dentre os danos adversos causados por alguns grupos de mamíferos a 

propriedades humanas, foi relatado a ocorrência de predação de animais domésticos, i.e 
ovinos, por grandes carnívoros. Não obstante, tais eventos não foram oficialmente 
registrados no presente trabalho devido a não evidência in locu, uma vez que se deve 
considerar a possibilidade, inclusive, de abate por cães domésticos.  
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Tabela 3.5. Lista das espécies de mamíferos não voadores registrados por 
métodos indiretos durante a AER, no PESA e entorno. Tipo de registro: (e) 
entrevista, (v) vestígios e (voc) vocalização. Tipos de habitats: cerrado (cer), 
cerradão (crão), vereda (ver), carrasco (car), mata de galeria (mtg), campo sujo 
(cps).  

Espécies Nome comum 
Tipo de registro Tipo de habitat 

Xenarthra    

Dasypus novemcinctus  Tatu-galinha E,v  

Dasypus septemcinctus Tatu-china, Tatuí E  

Euphractus sexcintus  Tatu-peludo E  

Tolypeutes tricinctus
1,2

 Tatu-bola E  

Tamandua tetradactyla 
2
 Tamanduá-mirim E   

Myrmecophaga tridactyla
1,2

 Tamanduá-bandeira E,v Cer 

Primatas    

Alouatta caraya Barbado, bugio E  crão, mtg 

Callithrix penicilatta Mico-estrela, sauim E,voc Crão 

Carnivora    

Eira barbara  Irara, papa-mel E, v Cer 

Lontra longicaudis
2
 Lontra E   

Conepatus semistriatus Jaratataca, cangambá E, v cer, crão, cps 

Procyon cancrivorus Mão-pelada E, v cer, crão, cps, ver 

Lycalopex vetulus
2,3

 Raposinha E, v cer, crão, cps 

Cerdocyon thous  Cachorro do mato E,v cer, crão, cps, ver 

Chrysocyon brachyurus
1,2

 Lobo-guará E, v Cer 

Herpailurus yaguarundi Jaguarundi E  

Oncifelis colocolo
1
 Gato-palheiro E  

Leopardus pardalis
1,2

 Jaguatirica E, v cer, crão 

Puma concolor
1,2

 Onça-parda, Suçuarana E, v cer, crão, car 

Arctiodactyla    

Pecari  tajacu
2
 Catitu, cateto E,v cer, crão, car, mtg, 

ver 

Mazama americana Veado-mateiro E,v cer, crão, car 

Mazama gouazoupira Veado-catingueiro E,v cer, crão, car 

Ozotocerus bezoarticus
2
 Veado-campeiro E,v cer, crão, car 

Perissodactyla     

Tapirus terrestris
2
 Anta E,v mtg, cer, ver 

Rodentia    

Agouti paca Paca E  

Dasyprocta sp Cutia E  

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro E  

Hydrochaeris hydrochaeris  Capivara E  

Lagomorpha    

Sylvilagus brasiliensis  Tapeti, coelho E  

Marsupialia    

Didelphis albiventris Gambá, saruê E  

1- espécies listadas como ameaçadas na Lista do IBAMA 2003;  
2- espécies listadas como ameaçadas no estado de Minas Gerais (Machado et al. 

1998);   
3- espécie endêmica do Cerrado. 
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Métodos diretos 

CENSO 

Dos 44,8 km percorridos durante a campanha, 20,8 km (44,6%) corresponderam à 
trilha T1 e 24 km (55,4%) corresponderam à trilha T2 (vide tabela 3.6 abaixo, e figuras 
3.3, da curva cumulativa, e 3.4, da área percorrida). Durante todo percurso, foi registrada 
a ocorrência de cinco espécies, todas em geral facilmente avistadas em recenseamentos. 
Embora, pela análise do comportamento da curva do coletor a assíntota pareça ter sido 
alcançada, esses resultados não são conclusivos devido ao baixo número de censos 
(figura 3.5).  

 
 
Tabela 3.6 – Número de avistamentos, indivíduos e espécies registradas 

durante os censos nas trilhas T1 e T2, no PESA MG. 
 

 Trilha 1 Trilha 2 

Avistamentos 5 5 

Indivíduos 5 5 

Espécies 4 3 
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Figura 3.3. Curva cumulativa do número de espécies de mamíferos avistadas por distância 
percorrida (km) no PESA, MG 
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Figura 3.4: Área do Parque Estadual Serra das Araras (PESA) com identificação das áreas 
amostradas durante a Avaliação Ecológica Rápida.  
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Foi registrado o mesmo número de avistamentos e indivíduos nas duas trilhas, 

porém na T1 foi observado por única ocasião um indivíduo de Dasyprocta sp e um 
indivíduo de Mazama gouazoubira o que ocasionou maior número de espécies em T1 
(tabela 3.7). 

 
Ao considerarmos a taxa de avistamento (nº de avistamentos/10km), um 

parâmetro indicativo de densidade populacional, observou-se semelhança nos resultados 
da trilha T1 e trilha T2 (tabela 3.7).  

 
Tabela 3.7 Número de avistamentos e taxa de avistamento das espécies 

registradas durante três campanhas de recenseamento no PESA, MG. 

Espécie 
Nº de avist.  

Trilha 1 
Nº avist/ 

10km 
Nº de avist. 

Trilha 2 
Nº avist/ 

10km 

Cerdocyon thous 1 0,50 1 0,40 

Lycalopex vetulus 1 0,50 1 0,40 

Mazama gouazoubira 1 0,50   

Dasyprocta sp 1 0,50   

Silvilagus brasiliensis 1 0,50 3 1,21 

Total 5 2,50 5 2,15 

 
 
Quanto à abundância relativa das espécies, Silvilagus brasiliensis foi a espécie 

mais abundante, participando com 40% das ocorrências, seguido de Cerdocyon thous e 
Lycalopex vetulus com 20% (figura abaixo). 
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Figura 3.5. Abundância relativa das espécies de mamíferos de médio e grande porte 

expressa em termos de freqüência de ocorrência durante os censos realizados no 
PESA, MG. 

 
 

ARMADILHAS FOTOGRÁFICAS 

Obtivemos um esforço amostral de 116 câmeras/dia com 11 registros de quatro 
espécies de mamíferos, sendo as seguintes espécies fotografadas: Cerdocyon thous, 
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Chrysocyon brachyurus, Tapirus terrestris e Didelphis albiventris. Com IAR= 6,89 
indivíduos/câmeras/dia para C. thous e 0,86 para as demais espécies (figura 3.6).  
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Figura 3.6: Curva cumulativa do número de espécies capturadas por dia de armadilhas 

fotográficas, no PESA, MG. 
 
 
Todas as fotos da espécie com maior número de registros, C. thous, e também o 

único registro de C. brachyurus, foram obtidas na Câmera 1, no habitat boqueirão, 
confirmando a real importância desse habitat para o deslocamento de carnívoros de 
médio e grande porte tanto na área do PESA com no seu entorno.  

 
Outro resultado importante foi a confirmação através de fotografia de um indivíduo 

sub-adulto de T. terrestris na porção norte do PESA, em uma mata de galeria do Córrego 
das Porteiras, com a Câmera 2 (tabela 3.8, abaixo).  

 
Obteve-se registro de gado em ambiente de vereda dentro da área do PESA, 

indicando que medidas mitigatórias devem ser tomadas para solucionar esse problema. 
 
Tabela 3.8. Número de fotografias por espécie e número da câmera que 
registrou o animal durante a Avaliação Ecológica Rápida do PESA, MG. 
 

Espécie Número de fotografias Câmera Nº 

Cerdocyon thous 6 1 

Chrysocyon brachyurus 1 1 

Tapirus terrestris 3 2 

Didelphis albiventris 1 4 

Aves 5 1 e 3 

Gado 4 4 
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CAPTURA DE PEQUENOS MAMÍFEROS 

Com um esforço amostral de 670 armadilhas/noites, foram capturadas duas 
espécies de marsupiais (Gracilinanus agilis e Didelphis albiventris) e duas espécies de 
roedores (Thrychomys apereiodes e Bolomys lasiurus). A espécie com maior número de 
capturas totais foi D. albiventris (quatro indivíduos) seguido de G. agilis e T. apereiodes 
(três indivíduos cada). Podemos concluir que em relação aos habitats, o Transecto 4 
apresentou maior diversidade, com três espécies capturadas (D. albiventris, B. lasiurus e 
T. apereiodes) no ambiente de carrasco em P1.  

 
Todas as espécies capturadas são espécies comuns ao ambiente do cerrado e 

aos habitats encontrados na região do entorno do PESA, isso representa uma clara 
subestimativa em relação a provável fauna da região. Espécies como Rhipidomys 
mastacalis, Nectomys squamipes, Oryzomys subflavus e Trinomys spp que possuem 
grande distribuição nas áreas de cerrado não foram registradas, mas provavelmente 
ocorrem na área do Parque.  

 
Tabela 3.9 – Lista das espécies de mamíferos não voadores registrados por 

métodos diretos, durante a Avaliação Ecológica Rápida no Parque Estadual Serra 
das Araras e entorno.     Tipo de registros: (a) avistamento, (c) captura e (f) 
armadilhas-fotográficas. Tipos de habitats: cerrado (cer), cerradão (crão), vereda 
(ver), carrasco (car), mata de galeria (mtg), campo sujo (cps). 

 

Espécies Nome comum 
Tipo de 
registro 

Tipo de habitat 

Xenarthra    

Cabassous unicinctus
2
  Tatu-rabo-mole a cer, cps, crão 

Carnivora    

Lycalopex vetulus
2,3

 Raposinha A cer, crão, cps 

Cerdocyon thous  Cachorro do mato A/f cer, crão, cps, ver 

Chrysocyon brachyurus
1,2

 Lobo-guará F Cer 

Arctiodactyla    

Mazama gouazoupira Veado-catingueiro A cer,crão 

Perissodactyla     

Tapirus terrestris
2
 Anta F cer,mtg 

Rodentia    

Bolomys lasiurus Rato C Car 

Thrychomys apereiodes Punaré C Crão 

Dasyprocta azarae  Cutia A Cer 

Lagomorpha    

Sylvilagus brasiliensis  Tapeti, coelho A cer,crão 

Marsupialia    

Gracilinanus agilis Catita-arborícola C Crão 

Didelphis albiventris Gambá, saruê f/c ver,cer 

1- espécies listadas como ameaçadas na Lista do IBAMA 2003;  
2- espécies listadas como ameaçadas no estado de Minas Gerais (Machado et al. 

1998);   

3- espécie endêmica do Cerrado. 
 
Os habitats encontrados no PESA podem abrigar as mesmas espécies de 

pequenos mamíferos que são encontradas nos habitats similares no PNGSV. O grande 
diferencial do PESA em relação ao PNGSV é a área de Serra (P3), com a sua abrupta 
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diferença altitudinal, pois é possível que exista uma fauna diferenciada apresentando 
padrão de distribuição típico naquele ambiente. 

 
Sobre o uso de armadilhas fotográficas, foi a primeira fez que foi utilizado essa 

metodologia para a avaliação ecológica rápida em uma unidade de conservação no 
estado de Minas Gerais. Os dados obtidos durante o trabalho foram muito satisfatórios e é 
importante destacar que a falta de registros fotográficos não representa a ausência de 
espécies, isso devido ao pequeno tempo de amostragem e acrescido ao fato de haver 
espécies pouco abundantes. Por exemplo, precisa-se de pelo menos 1.000 cameras/noite 
para detectar tigres em densidades de 0.4-0.7/100 km2 (Carbone et al. 2001). Porém esse 
é um método importante na confirmação de espécies raras (Maffei et al. 2002), como por 
exemplo Oncifelis colocolo, que não pode ser observada por outros métodos, e no 
presente trabalho obteve-se apenas o registro dessa espécie através de entrevistas. 

 

 Espécies ameaçadas 

 

Os resultados obtidos mostram que existem seis espécies de mamíferos incluídas 
na lista de espécies ameaçadas do IBAMA, 2003 e 12 espécies incluídas na lista de 
espécies ameaçadas da fauna de Minas Gerais (Machado et al. 1998). Puma concolor 
(onça-parda ou suçuarana), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), Oncifelis colocolo (gato-
palheiro), Leopardus pardalis (jaguatirica), Tolypeutes tricinctus (tatu-bola) e 
Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira). As espécies presentes apenas na lista de 
ameaçadas no estado de Minas Gerais são: Tapirus terrestris (anta), Cabassus unicinctus 
(tatu-de-rabo-mole), Ozotocerus bezoarticus (veado-campeiro), Lontra longicaudis 
(lontra), Pecari tajacu (catitu), Lycalopex vetulus (raposa-do-campo) e Tamandua 
tetradactyla (tamanduá-mirim ou de colete). 

 
Onça-parda, Puma concolor: Pegadas e fezes de onça-parda foram facilmente 

observadas em toda área amostrada. Também foi registrada a ocorrência de ―scrapes‖, 
denotando marcação territorial (Logan e Sweanor, 2001). A maioria foi observada ao 
longo das grotas de acesso aos boqueirões. Por estarem localizados nas encostas 
recortadas da serra, propiciando maior drenagem da água e conseqüentemente maior 
umidade, os boqueirões apresentam vegetação mais densa composta na maioria por 
espécies arbóreas, acarretando possivelmente, maior diversidade de espécies de 
mamíferos devido a maior disponibilidade de recursos e abrigos. Além disso, os 
boqueirões parecem servir de corredores naturais, pois são áreas que possibilitam um 
rápido deslocamento desses animais e aumentam a probabilidade do encontro com uma 
presa em potencial, já que esses locais acumulam água da chuva em poças que atraem 
os animais (P. G. Crawshaw Jr. com. pess.). Portanto a conservação desses boqueirões é 
de suma importância para manutenção do equilíbrio das comunidades de mamíferos no 
PESA e no entorno.  

 
Lobo-guará, Chrysocyon brachyurus: Dentre os vestígios registrados para a 

espécie no parque, aqueles observados nas trilhas íngremes de acesso à porção superior 
da serra chamaram a atenção, uma vez que indicam e confirmam a plasticidade de 
adaptação da espécie aos diferentes ambientes. Apesar de ocorrer amplamente nas 
regiões de Cerrado, poucos dados existem sobre a estrutura populacional da espécie em 
ambientes peculiares como regiões altimontanas, bem como sobre o uso do hábitat ao 
longo do gradiente altitudinal (Silva e Talamoni, 2003). Essas informações são 
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indispensáveis para elaboração de futuros programas de manejo (F.H. G. Rodrigues, 
com. pess.). 

 
Tatu-bola, Tolypeutes tricinctus: No PESA, o tatu-bola foi registrado apenas 

através de entrevistas. Atualmente, para o estado de Minas Gerais, a espécie foi 
registrada apenas ao norte do rio Jequitinhonha, e a única região onde possivelmente 
existam populações em condições naturais seja nos ―Gerais‖ (Santos, 1998; F.H.G. 
Rodrigues, com. pess.). Esta suspeita é corroborada pelos resultados obtidos na Fazenda 
Jatobá, 13o53'E e 45o42'W, Correntina (BA), que revelaram uma alta abundância da 
espécie, ocorrendo em cinco hábitats dos seis investigados (Andrade, 2002) 

 
Jaguatirica, Leopardus pardalis: foi registrada no PESA apenas através de rastros, 

uma vez que como os demais felinos, são de difícil visualização. O registro da ocorrência 
desse grupo no PESA é de grande relevância, já que apresentando padrões de utilização 
de habitats altamente especializados e, como espécies de topo de cadeia, configuram-se 
como grupo indicador de qualidade de habitats. Dentre as espécies de pequenos felinos 
neotropicais, a jaguatirica é a espécie relativamente mais bem estudada em um passado 
recente (P. G. Crawshaw, com. pess.). Entretanto, informações que denotem sua inerente 
plasticidade comportamental frente às variações estruturais dos habitats, dentro da 
extensa área de distribuição da espécie, são escassas.  

 
Tamanduá-bandeira, Myrmecophaga tridactyla: parece ser pouco abundante no 

PESA (apenas um registro de rastro foi obtido), além de ser pouco visto pelos moradores 
locais. M. tridactyla é especialista em sua dieta, consumindo principalmente formigas e 
cupins. Seu padrão de forrageamento está relacionado com a disponibilidade desses 
recursos no ambiente (Carvalho, 1966; Redford e Eisenberg, 1992) e as principais causas 
de seu declínio está associado à perda de hábitat, devido ao corte e queimadas 
indiscriminadas nas regiões de Cerrado. 

 
Tamanduá-de-colete, Tamandua tetradactyla: espécie registrada apenas por 

entrevista, muito familiar aos moradores locais. Encontra-se na lista das espécies 
ameaçadas no estado de Minas Gerais, principalmente devido a caça e a destruição de 
hábitats. 

 
Tatu-do-rabo-mole, Cabassous unicinctus: a espécie parece ser pouco conhecida 

na região, um único espécime foi observado em campo. Encontra-se na lista das espécies 
ameaçadas no estado de Minas Gerais, principalmente devido a caça e a destruição de 
hábitats. 

 
Gato-palheiro, Oncifelis colocolo: pequeno felino ameaçado que foi registrado no 

PNGSV e presença muito provável no PESA devido a relatados de moradores. 
Atualmente, muito pouco se sabe de sua história natural e distribuição geográfica no 
Brasil. O Dr. James Sanderson, membro do IUCN/Grupo de Especialistas em Felinos, 
inclui o gato-palheiro entre os quatro pequenos felinos com maior probabilidade de 
extinção em um futuro próximo (J. Sanderson, com. pess.). Em uma visita ao PNGSV no 
mês de novembro de 2003, esse pesquisador iniciou apoio a estudos de ecologia básica 
com a espécie na área do parque e em toda a região dos Sertões.  

 
Anta, Tapirus terrestris: maior animal registrado no PESA. Foram encontrados um 

número maior de registros (fotográfico e vestígios) na porção norte do parque (localização 
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UTM:  459118 / 8299440). As principais ameaças a esta espécie são a caça, perseguição, 
destruição do habitat e populações isoladas em declínio. 

 
Catitu ou cateto, Pecari tajacu: único porco-do-mato encontrado no parque, com 

apenas registros na área de vereda (localização UTM: 467351 / 8289995), mas acredita-
se que na área norte do parque esses animais sejam mais abundantes. A espécie é 
ameaçada devido à caça e perda do habitat. 

 
Veado-campeiro Ozotocerus bezoarticus: animal de grande porte; foram 

registradas pegadas no alto da serra (localização UTM: 460316 / 8287966). As grandes 
ameaças a essa espécie é a caça, a perda do seu habitat e zoonoses de gado bovino que 
podem afetar a população de veados no parque. Também observado nessa região pelo 
grupo de avifauna em novembro de 2003. 

 
Lontra, Lontra longicaudis: animal registrado apenas por entrevista. Como o PESA 

apresenta locais muito propícios, como a Lagoa do Triste, rios e ribeirões bem 
conservados, acredita-se que esse animal ocorra naturalmente na área do parque. 

 
 Espécies endêmicas 

 

Raposa-do-campo, Lycalopex vetulus: Segundo O Grupo de Especialistas em 
Canídeos da Comissão para Sobrevivência das Espécies (IUCN/SSC), informações sobre 
a sua história natural da espécie como, tamanho da área de ocupação, territorialidade, 
comportamento social e reprodutivo, ecologia alimentar, padrões de uso de hábitat e 
demografia são extremamente escassos. Diante desses resultados, somado ao fato de 
ser uma espécie endêmica do Cerrado, o GEC enquadrou Lycalopex vetulus como uma 
espécie sobre a qual ―informações são crucialmente necessárias‖.  

 

 Espécies de importância econômica 

 

Onça-parda, Puma concolor – Tendo em vista o incremento por parte das 
populações humanas do uso de áreas naturais, o manejo e controle dos danos causados 
por espécies da fauna silvestre torna-se cada vez mais importante. Apesar de 
aparentemente, os problemas de predação de animais domésticos não serem freqüentes 
na região do PESA, torna-se imperativo a elaboração de técnicas que resultem na 
aplicação de práticas de controle, compatíveis com a realidade local, como i.e. manejo 
adequado do rebanho (recolhimento noturno do rebanho, maior reclusão de matrizes 
prestes a parição, manejo profilático do rebanho, remoção de carcaças de animais 
mortos, entre outras medidas) (P.G. Crawshaw, com. pess.). 

 
 Espécies introduzidas 

 

Mico-estrela, mico-de-tufos-brancos ou sauim, Callithrix jacchus. Não foi registrada 
a presença desse pequeno primata na área do PESA. Mas é de suma importância o 
monitoramento da fauna de micos do parque, para se certificar que esse primata ainda 
não invadiu a região, visto que a espécie foi registrada no PNGSV (Marinho-Filho et al. 
1999), portanto muito próximo do PESA. Essa espécie ocorre naturalmente em áreas de 
cerrado e caatinga no nordeste do Brasil, mas por ação antrópica foi introduzido em 
outros ambientes e estados do país. Acreditamos que a ocorrência dessa espécie no 
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PNGSV é decorrente da rápida colonização e desenvolvimento da cidade de Chapada 
Gaúcha (J. Marinho-Filho, com. pess.). Talvez alguns indivíduos podem ter sido trazidos 
do nordeste do país em caminhões, por exemplo, tenham sido presenteados a algumas 
pessoas na cidade e posteriormente escaparam, formando assim uma pequena 
população. Esse animal, como espécie exótica pode competir e até reproduzir com a 
espécie nativa da região (Callithrix penicilata) formando híbridos e, portanto 
descaracterizando e, potencialmente, desequilibrando o ecossistema da região.  
 
 
 
3.3. Patrimônio Cultural Material e Imaterial    

 
 
Festas populares, atos culturais, atos da sociedade, fato cultural/social, rituais e 

mitos são conceitos veiculados e empregados na literatura antropológica e sociológica, 
quando um estudo se dedica a analisar e entender uma sociedade, comunidade ou grupo, 
a partir de manifestações tradicionais, vivenciadas por mais de uma geração, como valor 
de identidade do grupo e do local. São fatos de aceitação coletiva e imbuídos de caráter 
funcional. Estão integrados no cotidiano da população, como resultante de difusão (da 
história-tradição e de um espaço-território socializado) de valores, idéias, organização e 
rede de relações, que estruturam a comunidade e que dão alento à sua identidade.  

 
Uma romaria tradicional vista como um todo, é uma expressão, uma espécie de 

discurso da sociedade onde ocorre e com a qual se mantém. Nela, e nas manifestações 
que congrega enquanto acontece, uma romaria pode ser vista como uma rede de valores 
simbólicos, cuja qual é posta aos estudiosos, como um desafio, para ser decifrada e 
explicada. 

 
Como estratégia teórica, a pesquisa da festa que se propõe conhecer e analisar — 

a Festa de Santo Antônio em Serra das Araras — pode-se alicerçar no conceito de ―ato 
da sociedade‖ (Durkheim, 1979) como um fenômeno cultural, com data marcada, que 
coloca a sociedade em ação, em auto-experimentação. Seus membros compartilham 
suas idéias e valores em atos e celebrações de patrimônios coletivos. O papel do 
pesquisador etnólogo é de buscar entender e explicar os costumes e a tradição em ação 
— sabidos e repetidos, mas não necessariamente conscientes nos atores sociais.  

 
Possivelmente, pelas características da festa conformada em romaria, e pela 

atração que provoca na região — de pouco mais de mil habitantes, o Distrito de Serra das 
Araras passa a um contingente de cerca de 40.000 pessoas no período da festa — as 
manifestações ganham o foco teórico de um ―fato social total‖ 1. Neste caso, o estudo do 
fato parte da observação do que se mostra mais evidente, sempre respeitando a ―cor 
local‖ ou o contexto, que lhe confere a particularidade. Só aos poucos e com persistente 
observação é que se vai perceber suas partes e ordená-las em um todo sistêmico e 
coerente. Em suma, analisar a festa/romaria de Santo Antônio em Serra das Araras é 

                                                           
1
 Marcel Mauss (1974) explica: ―nesses fenômenos sociais ‗totais‘, como nos propomos chamá-lo, 

exprimem-se, ao mesmo tempo e de uma só vez, toda a espécie de instituições: religiosas, 
jurídicas e morais — estas políticas e familiais ao mesmo tempo, econômicas — supondo formas 
particulares de produção e consumo, ou antes, de prestação e de distribuição, sem contar os 
fenômenos estéticos, nos quais desembocam tais fatos, e os fenômenos morfológicos que 
manifestam suas instituições.‖ (p.41). 
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buscar entender o fato social, ou ato cultural, em suas relações com as instâncias da 
sociedade, com as quais as manifestações rituais são solidárias.  

 
Festas populares, tradicionais, são rituais. Rituais são conjuntos de ações, fazeres 

e dizeres coletivos, previstos, previsíveis e repetidos regularmente em um ponto definido 
no tempo, em espaços determinados da comunidade, em cenas estruturadas que evocam 
conhecimento e aceitação do grupo de sujeitos da sociedade e da cerimônia.  

 
No ritual — um fato social de abrangência global — as idéias, valores e traços de 

identidade coletiva são celebrados de forma mais nítida e intensa, mas são os mesmos do 
cotidiano das relações da comunidade do fato. Os significados da sociedade tornam-se 
mais apreensíveis (na convivência, nos fazeres, dizeres, sentimentos, relações rituais) 
quando espaços das relações cotidianas são apropriados em uma festa. Quase sempre 
essa apropriação é diferente ou oposta ao habitual do dia-a-dia (das praças, parques, 
rios, campos, morro, etc). Pelos atos rituais consagra-se e integra aquele espaço no fato 
da sociedade. Torna-se parte e patrimônio daquele grupo social e do território em pauta. 

 
Mesmo os procedimentos de instituições, de estrutura do poder, de relações 

familiares, de vizinhança e parentesco são apresentados e vivenciados diferentemente, 
mas apropriados e previsíveis, sempre repetidos (todo ano, do mesmo modo) quando em 
sua participação na festa. Segmentos da sociedade trocam de status, e outros se 
revestem de prestígio social em um bojo onde, no cotidiano, são hierarquicamente 
destituídos de valor social. Pela inversão de valores e usos diferentes do espaço coletivo, 
a sociedade tem a oportunidade de se celebrar, de se ver e se mostrar, desenhando sua 
identidade e fortalecendo seu poder nas relações mais abrangentes do grupo, da região.  

 
Festas tradicionais da coletividade ou rituais da sociedade celebram seus limites e 

reavivam suas marcas e traços de identidade, no tempo e no espaço. Neste caso, é 
imprescindível entender a representação do Morro de Serra das Araras, onde relações 
cerimoniais fortalecem símbolos coletivamente aceitos, o que, enfim, modifica um cenário 
físico em território socialmente significativo.   

 
Este espaço — o Morro da Serra das Araras — é renovado a cada celebração de 

limites e privilegiado há cerca de 150 anos, na festa mais tradicional da comunidade e da 
região. O que são históricos ou tradicionais, idéias, ações e discursos, são resgatados e 
repetidos para celebrar o presente, encorajar o futuro que se desenha pela, e para a, 
comunidade em foco. A tradição é elemento da festa, importante para entender a gênese 
do fato e o sentido da utilização que fazem dela, na atualidade. 

  
O Morro de Serra das Araras é naturalmente um patrimônio físico, da natureza, do 

complexo ecológico da Serra, mas, certamente, quando apropriado e utilizado em festas 
populares, de forma ritualizada, torna-se igualmente um patrimônio imaterial, cultural, de 
um grupo social, local e regional.  O estudo que estamos desenvolvendo pretende 
apreciar a Festa, a utilização e significados imprimidos no Morro. 

 
 Distrito Serra das Araras 
 
O Distrito dista 40 km da sede do Município, e está a 80 km de São Francisco, 

ainda com forte ligação a este município, do qual era parte. O foco dos trabalhos de 
pesquisa para este Plano de Manejo é o conjunto de manifestações sócio-culturais que se 
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realizam no Distrito de Serra das Araras, nas proximidades do Parque homônimo, com 
potencial de influências (impactos) na formação e sucesso dos objetivos desta UC. 

 
O centro das investigações é a Festa de Santo Antônio, padroeiro do Distrito Serra 

das Araras, que se realiza anualmente (há cerca de 150 anos), com romaria, entre os dias 
9 e 13 de junho. Para os moradores locais e das imediações, a festa se inicia com uma 
Trezena (13 dias de reza coletiva na Igreja e depois movimentos de leilão e foguetes), ou 
seja, começa mesmo no dia 28 de maio.  

 
Durante a romaria faz parte da festa a subida ao Morro da Serra das Araras, em 

princípio para pagamento de promessas, mas também para sacrifícios, desafios, 
curiosidade, vontade, prazer de vencer as dificuldades da subida e para usufruir do 
espetáculo da vista panorâmica que a altura oferece.  

 
Neste primeiro trabalho de campo, os contatos foram com comunidades e pessoas 

que frequentam as festas de Serra das Araras. Procurou-se colher relatos sobre os 
festejos e romaria pra depois, na próxima etapa da pesquisa de campo coletar dados 
diretos com os festeiros e romeiros com o auxílio de observações dos rituais e do espaço 
da romaria. De antemão já ficou claro que a localidade é citada e reconhecida pela sua 
alegria, pelas festas e pelas relações pacíficas entre as pessoas, famílias e visitantes. Um 
dos entrevistados em Chapada Gaúcha, o morador de Serra das Araras Sr. Romão 
Pereira, recitou uns versos de sua autoria que identifica características dos lugares e 
municípios da região, explicando, em seguida, o significado dos versos:  

 
―Várzea Bonita no arroz e no feijão 
São Joaquim na valentia 
E a Grotinha no carvão 
São Francisco na carestia 
E Serra na gozação 
Arinos no capim 
Chapada na produção.‖ 
 
Para o Sr. Romão, Várzea Bonita é do muniçipio de Januária, conhecida pela 

produção do arroz e do feijão; São Joaquim, também Januária, é lugar famoso pelas 
brigar e mortes; Grotinha, perto de São Joaquim, é coberta de eucaliptos e pinus, 
destinados às carvoarias; A cidade de São Francisco destaca-se pelos altos preços das 
mercadorias; Serra das Araras marca alegria, paz, festas e brincadeiras; Arinos tem 
muitas fazendas de gado, muitos pastos bem formados; e Chapada Gaúcha é lugar de 
trabalho, de produção intensiva. 

 
O que ficou patente é que os moradores das comunidades pesquisadas, inclusive 

da cidade de Chapada Gaúcha, gostam de estar presentes na festa, considerada ―festa 
muito boa‖, mas não têm o costume de subir o Morro. Em Buraquinho os informantes 
disseram desconhecer alguém da comunidade que tenha subido a Serra. Em Barro 
Vermelho, nenhum dos que estiveram nas conversas das entrevistas, subiram. O que 
sempre se diz é que são ―os de fora‖ que sobem a Serra. São os devotos ou os visitantes. 
Quem assiste gosta de ver, da Vila, ―o pessoal sungando...‖, ―é uma carreirinha de 
gente...‖. 
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 Vista do Morro Serra das Araras a partir da praça da Vila. 

 
No alto do Morro está um oratório com a imagem de 

Santo Antônio. Mesmo em novembro há lixo deixado pelos 
visitantes. 

 
Detalhe da Serra: o caminho da 

subida do Morro  

 
Aliás, não são apenas romeiros que sobem o Morro. Contam que visitantes que 

chegam para a Festa de Santa Cruz, em 3 de maio, gostam de se unir em grupo para 
subir o Morro. ―É tradição‖, contam. Sobem também porque é o ponto turístico do lugar. 

 
Na Sexta–feira Santa de 2004 cerca de 100 pessoas subiram a Serra em atitude 

religiosa. Está também tornando tradição o sacrifício / penitência / da Semana Santa. 
 
Conforme relatos registrados nesta primeira etapa de trabalhos de campo, a 

origem da festa de Santo Antônio é imemorial, certamente remontando a mais de sete 
gerações, de acordo com cálculos de entrevistados que são avós e bisavós de crianças 
hoje já festeiras. Segundo estes depoentes adultos, que sempre vão à festa, seus avós já 
contavam sobre a romaria casos relados pelos pais deles. Concluem com frases como 
essas: ―a Festa de Santo Antônio é do princípio do mundo!‖; ―a Festa começou a 
muitíiiiiiiissimos anos!‖ (expressão facial e prolongamento do í para representar a 
extensão no tempo, a antiguidade da romaria).  

 
De forma espontânea, os depoentes complementaram informação sobre origem da 

festa, afirmando que o povoado, e depois Vila de Serra das Araras, nasceu do movimento 
das romarias, anterior ao agrupamento humano, hoje Distrito do município de Chapada 
Gaúcha. Costumam chamar o lugar simplesmente de Vila ou Serra. 

 
Os dados comuns retirados de depoimentos revelam que a razão da romaria foi a 

iniciativa de devotos do Santo Antônio que vinham rezar e pagar promessas junto a uma 
imagem pequenina do Santo encontrada no pé da Serra e levada para o alto dela. Depois 
foi uma sucessão de desaparecimento e reaparecimento no local, mandada ―daqui 
praculá‖, até para a cidade de São Francisco (então sede do Município onde está a Serra 
e lugar da romaria), até finalmente sumir definitivamente. Uma pequena imagem 
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substituiu a anterior e encontra-se em um oratório no alto do Morro. Acredita-se que a 
imagem original tenha sido perdida por um jesuíta missionário português há séculos, em 
suas andanças pela região. Criou-se uma fé e devoção coletiva que se espalhou pela 
região e até em Goiás e Bahia, formando a romaria anual. O santo, a imagem dele e o 
local (o território da festa), cada qual em sua dimensão, ganharam fama de milagreiros.  

 
A realização da Festa e Romaria de Santo Antônio mantém um caráter religioso, 

mas também mundano, econômico, institucional, de prestação de serviços e de 
representação político-social de prestígios e de poder. É, sobretudo, uma celebração de 
identidades nos encontros de grupos e de pessoas. Essas manifestações religiosas e as 
atividades profanas que se acirram com a romaria (incluindo a subida ao Morro da Serra 
das Araras) e instalação de barracas de comércio são, efetivamente, o objeto do estudo, 
cuja fase da pesquisa de campo está prevista para uma segunda etapa de trabalhos, a 
ser implementada em junho próximo.  

 
Na pesquisa da Festa — enquanto ato da sociedade, ritual tradicional, um fato 

social de abrangência global2 — o que se buscará são os significados e grandeza de 
impactos desta manifestação cultural sobre a sociedade local e do entorno, sobre o meio 
físico e das relações econômicas e, mais especificamente, os impactos gerados com a 
realização ritualizada de subida ao Morro da Serra das Araras, espaço de influência direta 
e imediata na área do Parque Estadual Serra das Araras.  

 
Em Serra das Araras o sistema de abastecimento de água é por meio de 

exploração de um poço de 116 m de profundidade. Antes, há dois anos atrás, o 
abastecimento era precário e insuficiente e baseado em captação no Córrego do Feio, 
reservação em caixa de 50.000 litros no centro urbano, a mesma aproveitada no sistema 
atual.  A COPASA opera o sistema, mas ainda não realiza cobranças. Hidrômetros estão 
sendo instalados nos estabelecimentos para efetivar cobranças a partir dos próximos 
meses. Depoentes comentam sobre os desperdícios de água que a população se 
acostumou, por ser esta sem ônus. Molham hortas e até pequenas roças nos quintais, 
deixam correr, assentam poeira nas calçadas.  

 
Na opinião de entrevistados, a cobrança vai disciplinar o uso da água tratada. 

Afirmam que os que possuem algum recurso pretendem perfurar cisternas em seus 
terrenos urbanos para uso livre da água em seus plantios e criatórios. Não há sistema de 
esgotamento sanitário na Vila, e nem todos possuem fossas em boas condições. Mais na 
periferia, o esgoto é a céu aberto. Em comunidades rurais não há instalação sanitária nem 
serviços de abastecimento de água. Os rios servem para todos os usos. Para casa, em 
geral, busca-se água para cozinhar e para beber. 

 
Durante os festejos da romaria de Santo Antônio, quando a população passa de 

1000 pessoas para 30.000 a 50.000, falta água. Alguns freqüentadores costumazes da 
festa contaram que, na falta de água nas torneiras (na encanação, como dizem), o 
recurso é utilizar as dos córregos próximos para higiene, lavar roupa e louça. O córrego 
Feio tem mais água e o Santa Catarina tem mais gente, mais movimento de diversão. 
Também é usual mulheres e crianças correrem atrás de carros pipa que molham as ruas 
poeirentas nos dias da festa para aparar água em recipientes pequenos. Chega a ser 
divertido, conforme comentou uma depoente. 

                                                           
2
 Consultar capítulo 3 deste relatório que aborda conceitos e teoria que suportam o presente 

estudo. 
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Mantimentos para a comida também faltam na festa, se as famílias não se 

previnem. Uma freqüentadora da festa, moradora em Buraquinho explica que para comer 
―cada um vai às custas‖. Significa dizer que cada família leva seus alimentos, prontos ou 
por fazer e deixam a carne para comprar no local.  Isso é para não correr o risco de 
deteriorar com a passagem dos dias e calor. Dormem em ranchos improvisados, tendas 
leves ou sob árvores, nas redes ou em esteiras. 

 
Durante a Festa de Santo Antônio, dizem os depoentes que o lixo se acumula por 

toda parte e os serviços de limpeza têm muito trabalho. ―É um lixão sem fim!‖, exclamou 
um entrevistado. Um vereador afirmou que quando Serra das Araras era Distrito do 
Município de São Francisco, a Prefeitura não mandava coletar o lixo da festa e ficava 
meses com muita sujeira. Não foram mencionados lixos no caminho do Morro, nem na 
gruta natural, nem no alto deste, onde se encontra o Oratório, ponto de visitação. No 
entanto, observa-se na foto (Fotos 4 deste relatório) de novembro de 2003 (por Paula 
Hanna Valdujo) que o lixo é parte do ambiente, mesmo fora do momento da romaria. 

 
O grande movimento de compras e venda é mesmo nas ―tendas dos mascates‖, 

segundo alguns depoentes, em grande número, espalhados, lado a lado, por centro e 
ruas principais da Vila.  ―Lá vende de tudo que interessa!‖, contou uma entrevistada. 
Durante conversas, as pessoas fizeram entender nos comentários sobre a festa e romaria 
que as famílias da região guardam dinheiro, o quanto podem, para gastar nas vendas da 
festa, comprar dos mascates (hoje chamados de ambulantes, feirantes) roupas, sapatos, 
panos, louças, panela, utensílios de cozinha, peças de plástico como baldes, tigelas, 
bacias, vasilhames.   

 
Nesta primeira etapa da pesquisa, um dado recorrente nas entrevistas coloca 

mineiros da localidade e gaúchos da Chapada numa mesma posição com relação à Festa 
de Santo Antônio na Serra das Araras.  Concordam que a festa ―é ótima!‖. Em algum dia 
ou em vários vão para a festa. A maior atração é o comércio variado. Até artigos 
estrangeiros, do Paraguai, é possível encontrar. Gaúchos e mineiros vão à festa, mas não 
sobem o Morro. Nem sabem explicar porque. Só justificam dizendo que quem sobe são 
mesmo as pessoas que vêm ―de fora‖.  Alguns dos entrevistados em Chapada Gaúcha já 
subiram em ocasiões fora da multidão de romeiros por razões mais de curiosidade, pela 
vista do por do sol ou para satisfazer necessidades de caráter profissional (acompanhar 
repórter, cinegrafistas, pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento).  
 

 
 
3.4. Sócio-Economia    
 
  
 Em visita a comunidade do Barro Vermelho, moradora do PESA situada no 
extremo nordeste da Unidade, realizada pela coordenadora do projeto, Lana Guimarães, 
pela então chefe do Parque, Helen Duarte, e pela consultora para o AER, a antropóloga 
Ines Zatz, aproveitou-se para coletar as seguintes informações, descritas pela consultora. 
Além de tal comunidade, a população do Buraquinho também foi visitada.   
 

Barro Vermelho é uma comunidade que se reconhece (e é reconhecida pelos 
vizinhos imediatos) formada há várias gerações, com relações de parentesco, compadrio 
e vizinhanças antigas e definidas no território. Os mais velhos nasceram e sempre 
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moraram ali, onde constituíram família e estão vendo nascer os bisnetos. Conta com 
aproximadamente 40 casas, esparsas. As águas e praias do Rio Pardo dividem 
espacialmente os moradores, ficando a maior parte ao longo da margem esquerda das 
águas do Pardo, que são terras do Município de Januária. Senão todos, quase todos são 
eleitores em Chapada Gaúcha para onde o acesso é mais fácil. Outro fio de água, o 
córrego São José, corre e deságua no Pardo, circundando territórios de Barro Vermelho, 
no Município de Chapada Gaúcha.  

 
Parte ou totalidade desta comunidade na direita do Pardo está inserida nos limites 

do Parque Estadual de Serra das Araras. Não há segurança nesta afirmação nem junto 
aos técnicos, muito menos junto à população.  

 
É certo que os moradores não desejam que a área onde vivem esteja localizada 

no interior do Parque, o que, na opinião deles, significa futuros problemas e conflitos. 
Depoentes não imaginam deixar aquele território (terras com valores sócio-culturais 
incutidos), como têm notícias que ocorreu com famílias de pequenos produtores 
residentes em áreas do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Não querem enfrentar 
as mesmas dificuldades e transtornos de um possível reassentamento em outra área. Um 
líder de Barro Vermelho afirmou, categoricamente: ―daqui não saio e quero morrer aqui‖. 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na comunidade do Barro 

Vermelho: ―Daqui não saio e 
quero morrer aqui.‖ 

 
 
 
Para as famílias de Barro Vermelho, o melhor acesso para a rodovia que liga às 

sedes Municipais de Chapada Gaúcha, de São Francisco, de Januária e de Arinos é 
passando por Buraquinho, seja à pé, seja com animais (eqüinos), motos ou bicicletas. 
São quase duas léguas em caminhos planos que margeiam o rio. Os cavalos costumam 
ficar amarrados no rancho no alto da encosta, se o dono planeja a volta no mesmo dia, na 
mesma jornada. Se o prazo de estar fora for mais longo, os cavalos e jumentos ficam em 
uma larga com água e capim natural, perto do local da escola de Buraquinho. Em alguns 
casos, o viajante segue com seu meio de transporte até a pista principal, na rodovia, na 
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entrada da estrada para Buracos, onde existe uma casa e comércio de apoio, junto à 
porteira.  

 
A visita a Buraquinho foi programada em função de indicações etnográficas, visto 

que, em várias ocasiões e em diferentes situações de entrevistas em Chapada Gaúcha, 
em Serra das Araras e em Barro Vermelho, a localidade de Buraquinho foi citada pela 
suas características geográficas estratégicas, beleza paisagística e pela riqueza cultural 
de seus moradores. Muitos estiveram presentes nos festejos da cidade mostrando danças 
e toques de violas e, principalmente, confeccionando a farinha de mandioca e o polvilho, 
em uma fábrica (de modelo tradicional) construída no pátio da festa, para as 
demonstrações. Venderam os produtos e a tapioca. 

 
As conversas se desenrolaram com um grupo de homens e mulheres que estavam 

na casa de farinha, preparados para iniciar o fabrico a pedido de equipe de televisão da 
sucursal da Globo, que não pôde comparecer. Os moradores estavam com avental 
branco, mascara de proteção de nariz e boca e toca de pano na cabeça. Tudo branco, 
igual, com as insígnias do SENAR e FUNATURA. Receberam a indumentária durante 
treinamento recente que tiveram sobre a confecção da farinha e do polvilho.  

 
Como tudo estava preparado para a demonstração, resolveram que fariam a 

farinha, senão perderiam a mandioca já descascada. Passaram a manhã e parte da tarde 
na labuta. Já não se importavam com a toca na cabeça e ninguém usou o protetor de 
nariz/boca, esquecido no pescoço como um cachecol sem volume. Alguns se juntaram à 
equipe antes uniformizada com a roupa mesmo que usam no cotidiano. 

 
A entrevista foi direcionada a duas das mulheres mais velhas que se encontravam 

na Casa de Farinha. Foi falado de família, da vida cotidiana, dos afazeres domésticos, 
filhos, escola, água, alimentos. Outros assistiam afastados e em silêncio. A senhora mais 
velha aproveitou um intervalo de silêncio para indagar o que realmente a pesquisadora 
iria fazer com as anotações, para que ela queria saber tanto. Com mais conversa, ficou 
claro e confesso que estavam incomodados, receosos, assombrados por causa de 
notícias da criação do novo parque.  

 
Eles, de Buraquinho e da região lamentaram a idéia e disseram que não tinham 

condições de enfrentar o que as comunidades do PNGSV viveram. Um jovem presente, 
nascido em Buraquinho viveu na região do PNGSV, por 4 anos e teve que voltar. 
Recebeu indenização. Mas a senhora, trêmula, falou que com eles o mesmo não poderia 
acontecer, porque não tinham para onde ir. A vida deles era ali.  

 
Como em Barro Vermelho, as casas de Buraquinho estão dispostas ao longo do 

rio Pardo, guardando uma certa distância de segurança de cheias. São casas de adobe e 
cobertura de palha de buriti. Pelo menos uma delas (fotografada) tem as paredes feitas 
com esteira de palha, que deixa fresco o interior no verão, mas não evita o frio forte do 
inverno, conforme explicou a moradora. Muitos dos utensílios domésticos e equipamentos 
de montaria, ferramentas para o trabalho na roça são guardados sob a beiral de palha, 
aproveitando ora o sol (vasilhas), ora a sombra de proteção para a sela do cavalo, botas, 
arreios.  
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Na comunidade dos Buraquinhos, casa de palha, de adobe e Casa de Farinha 
tradicional, depois de reforma recente. 

 
Não há energia elétrica, nem instalações sanitárias, quer seja em Buraquinho ou 

em Barro Vermelho. Nas duas comunidades a higiene pessoal, lavagem de louça e de 
roupa são feitas diretamente nas águas do Rio Pardo. Transportam para casa água para 
beber, para cozinhar e para limpezas domésticas e eventualmente, banhos. Em 
Buraquinho o grupo de 12 pessoas que participava das conversas com a entrevistadora 
considera a água do Pardo de boa qualidade, doce. Só é barrenta na época de chuva. É 
turva por causa da areia.   

 
Liderança de Buraquinho afirmou que é comum sentirem dor de barriga, mas não 

vincula a causa na água do Pardo ingerida in natura. Prefere suspeitar de algum alimento 
que não tenha feito bem na ocasião. Vermes ―todo mundo tem‖ e não é motivo de 
preocupação, tanto em Buraquinho como em Barro Vermelho. Há lixo (com sacos e 
vasilhames de plástico) espalhados nos arredores das casas. As crianças carregam o 
material escolar em sacos plásticos provenientes do comércio da cidade.  

 
A formação dos núcleos destas comunidades é característica de familiares 

extensas, ou seja, relações de família e vizinhança de quatro gerações, com funções 
definidas, algumas atividades coletivas de produção, sobretudo no processo de fabricação 
de farinha de mandioca. Esse é o principal produto que gera excedentes para o mercado. 
As vezes comercializam vassouras e esteiras que fabricam, mas raramente.  

 
Assim como acontece na comunidade de Barro Vermelho, as aposentadorias que 

os mais velhos recebem representam a maior segurança financeira para manutenção das 
famílias. Pelo que se pôde observar de imediato, a geração mais velha ainda conserva 
lideranças na comunidade, com funções ativas no processo de produção e relações 
sociais. É usual buscarem nas plantas medicinais recursos para recuperação da saúde. 
Não é costume procurar apoio na cidade para partos, que são assistidos por parteiras da 
localidade.  

 
Plantam hortas cujos produtos usuais nas duas comunidades foram listados como 

sendo: melancia, abóbora, quiabo, beterraba, banana, cana, pimentão, repolho. Na roça 
cultivam a mandioca (no tabuleiro) e mais abaixo o feijão, arroz, milho. Criam gado no 
regime extensivo, pouco, para subsistência (leite) e segurança econômica (espécie de 
poupança viva ou investimentos). Os mais jovens recorrem a trabalho sazonal que 
aparecem, sobretudo em Chapada Gaúcha por ocasião da colheita da semente do capim. 
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Mesmo com dificuldades não é muito usual os filhos migrarem da região em busca de 
trabalho assalariado. Vão para cidades próximas, quando muito. Chegam a falar de São 
Paulo, Brasília, Belo horizonte e Montes Claros. 

 
Não há atividade associativista formal nestas comunidades, embora em 

Buraquinho já tenha sido criada uma associação e realizadas algumas reuniões. ―Está 
parada‖, sem reunião e não sabem dizer quem criou e para que, praticamente. 

 
Um outro indicador possível de relações associativistas foi o movimento recente 

(2004) de iniciativa da EMATER, para escolha de um único representante das três 
comunidades, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
CMDRS. Uma liderança de cada lugar, portanto três candidatos, disputaram, pelo voto, a 
representação das comunidades como sendo uma unidade.  O líder de Buraquinho 
recebeu o direito de representar Buracos, Buraquinho e Barro Vermelho 3.  
 
 
3.5. Situação fundiária    
 

O Parque Estadual da Serra das Araras localiza-se em área da antiga Fazenda 
Riacho Fundo.  
 

De acordo com o documento do Instituto Estadual de Florestas intitulado Memorial 
Descritivo da Área Proposta para Criação do Parque Estadual da Serra das Araras 
(em Anexo 4), assinado pelo Agrimensor Evânio José Valério de Carvalho em 12 de 
Setembro de 1997, a área pertencia a antiga Fazenda Riacho Fundo, cuja propriedade 
era de Antônio Cláudio de Souza Lima.  

 
A área total da fazenda era dividida em quatro glebas (escrituras diferentes) que 

totalizavam uma superfície de 12.239.46.70 ha (doze mil, duzentos e trinta e nove 
hectares, quarenta e seis ares e setenta centiares), sendo:  

 
1. Gleba 01 .............................................................................986,00,00 ha;  
2. Gleba 02 ......................................................................... 5.146,67,70 ha; 
3. Gleba 03 ......................................................................... 5.294,80,00 ha; 
4. Gleba 04 ............................................................................ 812,00,00 ha. 
 
O mesmo documento destaca 10 áreas ocupadas por posseiros, encontradas em 

três das quatro glebas, totalizando uma área de 1.102,61,03 ha (mil, cento e dois 
hectares, sessenta ares e três centiares), que são4: 
 

I. Antônio Ferreira da Ora .................................................. 19,88,91 ha; 
II. Maria Barbosa Pereira e filhos ........................................ 90,19,86 ha; 

III. Teodoro Ferreira da Ora ................................................. 25,39,44 ha; 
IV. Domingos Antônio Marques .......................................... 257,71,93 ha; 
V. Luiz Rodrigues da Silva ................................................... 51,61,18 ha; 

                                                           
3
 O tema não foi, no momento, pesquisado, embora de importância para se conhecer características do local e 

de relações de grupo, pelo entendimento do processo e princípios da escolha do representante destas três 

comunidades. Poderá ser de interesse para o PESA o aprofundamento do estudo no sentido de entender as 

malhas de poder e de relações sócio-econômicas que unem esses moradores e distinguem as comunidades. 
4
 Observar mapa Estradas, Trilhas e Infraestruturas, em Anexo 3. 
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VI. Crispim José Chaves ....................................................... 17,55,29 ha; 
VII. Sebastião Carlos Oliveira e Homero Ferreira da Ora ...... 50,53,49 ha; 
VIII. Jacinto Barbosa dos Santos ............................................ 36,05,09 ha; 
IX. José Santana Antônio Marques ....................................... 51,13,06 ha; 
X. Santelino Rodrigues Alves e outros ............................... 502,52,78 ha. 

 
Ainda de acordo com o documento assinado pelo Agrimensor Evânio José Valério 

de Carvalho, todas estas posses foram demarcadas com testemunho de seus ocupantes 
e do Sr. Abrahão Lincoln de Souza, encarregado pelo proprietário de acompanhar os 
trabalhos de campo. Na oportunidade, não foram detectadas quaisquer outras posses.  

 
Assim, de acordo o mesmo documento, subtraindo-se da área total, as áreas dos 

posseiros, chega-se a uma superfície de 11.136,85,67 ha (onze mil, cento e trinta e seis 
hectares, oitenta e cinco ares e sessenta e sete centiares), que foi área proposta pelo 
Agrimensor Evânio José Valério de Carvalho para implantação do PESA.  

 
De acordo com informações do IEF, esta foi a área objeto de desapropriação 

através do mecanismo de créditos de reposição florestal. As áreas dos posseiros foram 
demarcadas e permaneceram sob a posse dos mesmos.  

 
O Decreto de Criação do Parque (Decreto No 39.400 de 21 de janeiro de 1998, em 

Anexo 4), em seu artigo 2o, definiu que a área destinada ao Parque é de 
aproximadamente onze mil, cento e trinta e seis hectares, oitenta e cinco ares e 
sessenta e sete centiares (11.136,85,67 ha ). No anexo do Decreto, o Memorial 
Descritivo é o mesmo proposto pelo Agrimensor Evânio José Valério de Carvalho. Porém, 
o Memorial não declara as áreas dos posseiros, envolvendo-as no interior da unidade.  

 
Independente de um possível equívoco do documento, o fato é que, legalmente, 

as áreas dos posseiros encontram-se dentro dos limites do Parque (vide mapa Estradas, 
Trilhas e Infraestruturas, em Anexo 3).  

 
Estima-se que nas dez áreas ocupadas por posseiros, haja uma população de 

cerca de 90 pessoas.  
 
No decorrer do trabalho de elaboração do presente Plano de Manejo, soube-se 

que os posseiros estavam tentando regularizar a sua situação junto ao cartório, com 
vistas a adquirir a escritura de suas posses, sendo esta uma ação promovida pelo ex-
proprietário da Fazenda Riacho Fundo, o qual teria prometido aos ocupantes tal ação 
quando da venda da área para o IEF.  Porém, de acordo com informações de pessoas da 
região, o processo foi interrompido tendo em vista que nem todos os posseiros tinham 
condições de pagar os valores estipulados, bem como ser esta uma ação indevida, uma 
vez que, pelo decreto, as posses encontram-se dentro dos limites do Parque. 
 

 Confronto de Limites 
 

Além do exposto acima, o Parque sofre, também, um equívoco em relação ao seu 
limite, uma vez que o PESA não foi demarcado com georreferências topográficas. No 
decorrer da elaboração deste Plano de Manejo, observou-se que as imagens 
cartográficas utilizadas pelo IEF, com o desenho da UC, estavam desiguais da descrição 
e do mapa do Memorial Descritivo – como, pode ser observado no mapa Confronto de 
Limites, na página seguinte.  
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O presente Plano de Manejo baseou todo o seu trabalho cartográfico e conceitual 

no documento legal do PESA, ou seja, nos limites descritos no memorial descritivo do seu 
Decreto de Criação. 
 
 
3.6. Fogo e Outras Ocorrências Excepcionais    

 
 
Vários estudos indicam que a biota do cerrado é adaptada ao fenômeno de 

ocorrência esporádica de queimadas. Muitas plantas que multiplicam-se vegetativamente 
possuem vigorosas estruturas subterrâneas que asseguram-lhes a sobrevivência mesmo 
que a estrutura aérea seja queimada. Várias espécies arbóreas possuem cascas grossas 
e camadas de cortiça que protegem o floema do fogo. Também, várias plantas da camada 
herbáceo-arbustiva são recorrentes e regeneram-se, parcial ou totalmente, após as 
queimadas.  
 

Os incêndios tendem a ocorrer na estação seca. Algumas plantas até se 
beneficiam com as queimadas periódicas, pois, em alguns casos, o fogo facilita a 
dispersão de sementes e o posterior desenvolvimento das plântulas. Entretanto, os 
incêndios provocados por ação antrópica, atingindo extensas áreas a intervalos anuais ou 
bianuais, são extremamente prejudiciais a esses ambientes.  
 

As veredas e matas de galeria e ciliares são, normalmente, bastante danificadas 
pelo fogo. Apesar de ser um fenômeno freqüente nos cerrados circundantes, os 
incêndios, em geral, atingem apenas as bordas das matas. A umidade mais elevada 
destas formações é desfavorável à sua propagação. Porém, se a queimada é intensa, 
esta pode atingir o interior da mata provocando taxas elevadas de mortalidade. O 
estabelecimento de espécies pioneiras (bambus) ou invasoras (samambaias e outras) 
deve-se à abertura do dossel transformando a mata queimada em formação secundária. 
As queimadas recorrentes criam condições para que o fogo penetre cada vez mais 
nessas formações.  

 
Os ritmos fenológicos das formações regionais, especialmente do cerrado sentido 

restrito e do campo sujo, estão estreitamente relacionados com a estacionalidade do 
clima. Várias espécies são semidecíduas, perdendo as folhas na estação seca.  Há uma 
grande quantidade de espécies que florescem nesse período, de modo que seus frutos se 
beneficiam da época das chuvas para desenvolvimento.  
 

A dinâmica das matas de galeria, matas ciliares e veredas, sujeitas ao regime 
hídrico dos córregos e rios da região, está estreitamente vinculada à estacionalidade do 
clima. As enchentes que ocorrem no período das chuvas provocam uma série de 
processos, tais como: desabamento de barrancos, queda de árvores, aberturas de 
clareiras, carreamento de propágulos até áreas que normalmente não seriam atingidas.  
 
 
 Ocorrência do fogo no PESA e entorno 
 

Devido a administração da UC ser recente, não há dados relevantes sobre o 
histórico do fogo, bem como sobre os lugares com maior susceptibilidade de propagação 
dos incêndios florestais e dano ambiental. Sabe-se que o período do ano com maior 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 133 

probabilidade de ocorrência de incêndios florestais é na seca,  a partir de meados do 
outono a meados da primavera. Entretanto, dependendo do regime pluvial, variável de 
ano para ano, estes limites podem ser alterados. 
 

Sabe-se que o maior causa da ocorrência do fogo na área do Parque e seu 
entorno é devido a ação antrópica. A prática tradicional de queimada dos cerrados, 
campos e veredas para renovação do pasto e para limpeza de terreno para a formação 
das roças é o utilizado pelas famílias moradoras do Parque e entorno.  
 

De acordo com o diagnóstico realizado no Parque pelo Centro Mineiro de 
Conservação da Natureza – CMCN, em 2001, ―nenhum dos entrevistados, na zona rural, 
admitiu que desmatam e colocam fogo na área que será utilizada para plantio. Porém, 
durante as atividades de campo, foram observadas inúmeras áreas de roçado queimadas. 
Já em atividades no distrito, produtores entrevistados nas propriedades rurais admitiram 
colocar fogo no cerrado para renovar a pastagem, mas que este é empregado com muito 
critério e cuidado para que o mesmo não saia do controle, fazendo-se uso de aceiro e 
colocando-se o fogo somente à noite. Segundo esses moradores, eles evitam que o fogo 
chegue ao brejo, para evitar que o gado atole quando for beber água‖. 
 

Entretanto, são comuns incêndios de grandes proporções na região, inclusive na 
área do parque, os quais os moradores atribuem a causa à ‗bituca‘ de cigarro jogada por 
quem passa nas estradas. 
 

Através das entrevistas realizadas pela equipe do CMCN, concluiu-se que, um dos 
motivos para os proprietários não solicitarem licença ao IEF era pela dificuldade de ter 
que viajar a Januária para tal cumprimento da Lei. Nesta época, em 2001, não havia 
representatividade do IEF no distrito da Serra das Araras.  
 

 

 

3.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
 
 
3.7.1. Atividades Apropriadas 
 
Fiscalização:   

A fiscalização é feita de forma improvisada da seguinte maneira: ronda à pé, em 
percursos aleatórios, feitas entre uma e duas vezes por semana por dois guardas-parque, 
com saída do escritório de manhã (7h) e retorno à tarde (15 ou 16h). Não há postos de 
fiscalização ou qualquer infra-estrutura dentro do parque para apoio. Como equipamento, 
têm-se quatro rádios HT e um GPS. 
 
Pesquisa:  

Entre abril e outubro de 2001, o Centro Mineiro para Conservação da Natureza – 
CMCN, financiado pela Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, realizou um 
diagnóstico sócio-ambiental do projeto ―Implantação de um Programa de Proteção Contra 
Incêndios e de Fiscalização para o Parque Estadual da Serra das Araras e seu Entorno.‖ 
Além do diagnóstico, foram realizadas atividades de educação ambiental, por meio de 
oficinas nas escolas rurais e urbanas, e foi apresentada uma proposta para implantação 
de um Plano de Proteção Contra Incêndios Florestais para o Entorno do PESA. Participou 
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também deste projeto o PRESIF, Departamento de Prevenção a Combate e Incêndios 
Florestais do IEF. 
 

A partir de setembro de 2003 foram realizadas diversas pesquisas para a 
elaboração da Avaliação Ecológica Rápida, AER, que integra ao Plano de Manejo. 
Levantamentos sobre fauna, flora e vegetação, fatores abióticos e sócio-econômicos 
foram feitos por consultores especializados e constam neste Plano de Manejo. 
 
Conscientização Ambiental:  

Nas últimas três gerências do PESA, não foi realizada nenhuma ação específica 
de conscientização ambiental. Algumas atividades (visitas a comunidade, explanações na 
Escola Municipal de Serra das Araras) foram desenvolvidas esporadicamente. 
 
Relações Públicas/Divulgação:  

Não há iniciativas de divulgação do Parque. 
 
Visitação:  

A visitação no Parque ocorre sem que os visitantes, moradores da região, o façam 
com intenção de visitar uma UC. Tais visitantes buscam lazer em banhos nas margens do 
rio Pardo – divisa Norte do Parque – e, mesmo assim, com pouca freqüência. A prática de 
subida a serra na festa de Santo Antônio, para visita a Capela, é feita em um trecho que 
não se encontra dentro do Parque. 
 
 
3.7.2. Atividades ou Situações Conflitantes 
 

Os maiores conflitos encontrados na UC são devido a: 
 

 Existência de numeroso rebanho bovino criado extensivamente por moradores locais, 
no interior do Parque; 

 Retirada de lenha por moradores do interior do Parque e de seu entorno; 

 Caça de tatu, jacu, perdiz, veado e tiú (lagarto) para alimentação. Era muito freqüente, 
hoje não mais, coleta de araras e papagaios para comercialização; 

 Coleta indiscriminada de pequi e favela; 

 Incêndios causados por pequenos produtores que usam o fogo para limpeza da roça. 
 
 
 
3.8 ASPECTOS INSTITUCIONAIS  
 
3.8.1. Pessoal:  
 

Desde o dia 1º de dezembro de 2004, o cargo de gerente do PESA não está 
preenchido. Anteriormente a esta dada, estava chefe da unidade o geógrafo Adriano 
Pontelli, que havia assumido a gerência no final de julho. 

 
Antes do Sr. Pontelli, a gerência foi exercida por Breno Ferreira Pataro, de maio a 

julho de 2004. O funcionário já vinha trabalhando no Parque, no cargo de Auxiliar de 
Serviços, desde julho de 2003, data em que foi iniciada a gerência anterior pela bióloga 
Helen Duarte Faria.  
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A equipe atual é formada por seis guarda-parques: 
 
Nome: Abraão Lincoln de Souza  
Idade: 37 anos 
Cargo: porteiro diurno (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 2 anos e 4 meses 
Capacitação: 1º grau completo 
 
Nome: Evando Marco Leite da Costa 
Idade: 27 anos 
Cargo: porteiro diurno (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 2 anos e 4 meses 
Escolaridade: 1º  grau incompleto 
 
Nome: Abílio Higino de Jesus  
Idade: 40 anos 
Cargo: porteiro (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 2 anos e 4 meses 
Escolaridade: 1º grau completo 
 
Nome: Sebastião Carlos de Oliviera 
Idade: 55 anos 
Cargo: porteiro (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 2 anos e 4 meses 
Escolaridade: não tem 
 
Nome: Geraldo Gomes de Souza 
Idade: 1959 anos 
Cargo: porteiro (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 7 meses  
Escolaridade: 1º grau completo 
 
Nome: Wellington Vander Xavier 
Idade: 25 anos 
Cargo: porteiro (terceirizado) 
Função: guarda parque 
Tempo de serviço: 7 meses 
Escolaridade: 2º grau completado 
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3.8.2 Infra-Estrutura, Equipamentos e Serviços 
 
 Infra-estrutura 

 
A edificação utilizada como sede do IEF no Distrito de Serra das Araras é uma 

casa cedida pela ADIFLO (empresa de reflorestamento) ao IEF por ocasião da compra da 
área do Veredas do Acari. Atualmente, além de servir como escritório, também é o 
alojamento de pesquisadores e técnicos que visitam a UC e é composta por: 01 sala, 01 
quarto para escritório, 02 quartos para acomodação (06 leitos ao todo), 02 banheiros, uma 
copa (com mesa para reuniões), uma cozinha, área de quintal e de lavanderia, 01 
dispensa e garagem. 

 
Não há acervo bibliográfico disponível na sede do PESA.  

 
Localizada na rua Norberto Muniz nº 10, a casa é identificada como sede do IEF 

devido a adesivos pregado na porta e entrada da casa. Conta com energia elétrica e 
sistema de saneamento municipais. O recolhimento dos resíduos sólidos é realizado no 
Distrito, pela Prefeitura da Chapada Gaúcha, uma vez por semana, e despejado em local 
inadequado chamado de ―lixão‖. Durante a semana, os resíduos são acumulados. 

 
Considera-se que o estado de conservação da casa é bom, mas com necessidade 

de manutenção na parte elétrica, hidráulica, telhado, pintura e reforma no muro (reboco e 
pintura). 

 
 Equipamentos:  

 
Os equipamentos e materiais permanentes são: 

 
04 rádios HT (bem patrimonial do IEF) 
01 linha telefônica 
01 automóvel fusca 1600 (bem patrimonial do IEF) 
09  Abafadores com cabo 
03  Binóculo (bem patrimonial do IEF) 
06  Bolsas extintora costais 
06  Bombas extintora costais 
01  Bússola (bem patrimonial do IEF) 
01  Caixa de primeiros socorros 
12  Cantis com capa 
30  Capacetes de segurança 
03  Cones de sinalização de 50cm 
03  Cones de sinalização de 70cm 
06  Enxadão sem cabo  
10  Enxadas sem cabo 
12  Facões com bainha de couro 
08  Foices sem cabo 
06  Garrafas térmicas de 5 litros 
01  GPS (bem patrimonial do IEF) 
05  Lanternas cefálicas (2 pilhas) 
02  Lanternas grandes (bateria) 
04  Machado  
01  Motobomba (bem patrimonial do IEF) 
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01  Motoserra com acessórios para uso e proteção (bem patrimonial do IEF) 
01  Pá de bico 
05  Pás 
13   Perneiras 
07   Picaretas 
01   Pinga-fogo 
19   Rastelos 
01   Roçadeira 
03   Tambores de 200 litros 
02   Tambores de 25 litros 
02   Tambores de 50 litros 
20 Uniformes de brigadistas 
Móveis (armários e guarda-roupas, camas, sofás e mesa) em todos os cômodos 
(bens patrimoniais do IEF) 

 
 

3.8.3. Estrutura Organizacional 
 

A estrutura organizacional do IEF para gestão de Unidades de Conservação é 
composta por unidades representativas em Belo Horizonte (diretorias principais na sede 
do Instituto) e nos escritórios regionais nos municípios onde as UCs estão situadas.  

 
O PESA está tecnicamente ligado à Diretoria de Pesca e Biodiversidade, DPB e 

administrativamente à Coordenadoria de Unidade de Conservação, CUCO e ao Núcleo de 
São Francisco, no Escritório Regional de Januária, como pode ser observado nos 
organogramas a seguir. 

 
 

ORGANOGRAMA DO IEF: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diretoria Geral do IEF 

Diretoria de Pesca e Biodiversidade 
 

Núcleo São Francisco (em São Francisco) 
 

Escritório Regional Alto Médio São Francisco, em 
Januária. 

Administração do Parque Estadual da Serra das 
Araras (no distrito de Serra das Araras) 

Coordenadoria de Unidades de 
Conservação  
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ORGANOGRAMA DO PESA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.8.4. Recursos Financeiros 
 

Os gastos do Parque, feitos pelo escritório regional, foram para aquisição de 
equipamentos de combate a incêndios e 04 rádios de comunicação HT, além de gastos 
com pessoal, diárias de viagem, manutenção do automóvel e combustível, não havendo 
recursos orçados para a UC desde o início da gestão de julho de 2003. 
     
 
3.8.5 Cooperação Institucional 
 
 Com a criação do Parque Estadual da Serra das Araras em janeiro de 1998, 
estudos e planos foram realizados pelo IEF para a administração e desenvolvimento da 
UC. Em março de 2000, a Sociedade de Investigações Florestais – SIF, foi contratada 
pelo IEF como prestadora de serviços, com o objetivo do manejo da unidade num período 
de três anos, mediante contratação de recursos humanos e bens patrimoniais para o 
PESA. Porém o contrato foi interrompido seis meses depois.  
 
 Nestes seis meses de execução, foram contratados dois técnicos para 
gerenciarem a unidade, porém nenhum documento ou material sobre as atividades 
desenvolvidas desta gestão foi encontrado.  
 
 De abril a outubro de 2001, o Centro Mineiro para Conservação da Natureza – 
CMCN, financiado pela Fundação O Boticário e com equipe de trabalho formada por 
acadêmicos e cientistas da Universidade Federal de Viçosa, realizou um trabalho de 
diagnóstico sócio-ambiental e sócio-econômico no PESA e no entorno, por meio de 
pesquisas e várias atividades de educação ambiental, para elaboração da proposta de 

Gerente do Parque  

Auxiliar de Serviços 

Guardas-Parque  
 

Funcionária para Limpeza 
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implantação de um Programa de Proteção Contra Incêndios e de Fiscalização para o 
Parque Estadual da Serra das Araras e Seu Entorno5.   
 
 Em junho de 2003, o IEF assinou um convênio com a OnG Funatura para a 
elaboração do presente Plano de Manejo e, assim, representa a única instituição que está 
cooperando oficialmente com o PESA na atualidade. 
 
 Na Oficina de Planejamento com a comunidade, ocorrida de 22 a 24 de julho de 
2004, organizações com potencial para cooperação institucional foram citadas, sendo:  
 

 

Instituição Potencial de Contribuição 

Prefeitura - Promover cursos de capacitação para a população 
- Dar mais assistência na área de saneamento básico 
- Melhoria e ampliação do posto de saúde 
- Desenvolver atividades esportivas 
- Tirar os animais da rua 

Empresas de ônibus - Regularizar as linhas de transporte 
- Instalar um ponto de ônibus estratégico 

Polícia - Instalar um posto policial na Serra das Araras 

Copasa  - Promover ações de conscientização sobre o uso da água 

Sebrae  - Preparar e capacitar a comunidade para empreendimentos ligados à visitação 
(hospedagem, alimentação, artesanato) 
- Assessoria empresarial, apoio financeiro, apoio às associações comunitárias 
etc. 

Sesc  - Promover eventos nas áreas de educação, saúde, cultura, formação técnica, 
integração municipal e regional 
- Atividades de lazer, saúde, cidadania etc. 
- Locais para eventos culturais 
- Apoio financeiro 

Câmara de Vereadores - Criação de leis que contribuam para o desenvolvimento local sustentável 
- Atividades de lazer, saúde, cidadania, locais, eventos culturais, apoio 
financeiro etc. 

Associações comunitárias - Trazer projetos para a comunidade 
- Promover e divulgar a cultura local 

IEF - Capacitar a igreja, escola e associações a serem multiplicadores da educação 
ambiental 
- Promover a educação ambiental 

Escolas  - Colaborar e participar dos eventos culturais, sociais e ecológicos 
- Promover a educação ambiental 

Igrejas  - Promover eventos e projetos através das pastorais, Cáritas etc. 
- Promover a educação e conscientização ambientais 

Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais 

- Trazer cursos através do Senar 
- Capacitar as mulheres para utilização otimizada de frutos e plantas do 
cerrado na culinária 
- Mobilização de produtores e comunitários 
- Cadastros 
- Banco de dados 
- Capacitação profissional 

Sindicato dos Produtores 
Rurais 

- Mobilização de produtores e comunitários 
- Cadastros 

                                                           
5
 Este trabalho também foi mencionado nos Encartes 2 – tópico 2.6 Visão das Comunidades Sobre a UC; e 3 – 

tópico 3.6 Fogos e Outras Ocorrências Excepcionais. 
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- Banco de dados 
- Capacitação profissional 

Universidades: UFMG, UnB, 
Unimontes, Ceiva, UFU 

- Extensão universitária e pesquisa 

Bancos: BNB, BB - Fomento e financiamento (Pronaf, Proger etc.) 

Semad: IEF, Feam, 
Igam,Copam 

- Outorga de água 
- Licenciamentos ambientais 
- Fiscalização 
- Controle de poluição e aterros sanitários 
- Liberação de desmate 
- Gerência de UC‘s etc. 

Emater, IMA, Epamig, 
Secretaria Estadual de 
Agricultura e Pecuária 
(Seapa) 

- Trazer orientação e assistência técnica  
- Controle de zoonoses 
- Extensão rural 
- Assessoria a projetos comunitários 
- Agricultura sustentável etc. 

Faemg, Fetaemg - Cursos profissionalizantes 
- Assessorias 
- Banco de dados 
- Capacitação etc. 

Codema, CDRMS, 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME), Secretaria 
Municipal de Agricultura 

- Ações locais de estruturação da agricultura, ensino, meio ambiente etc. 

Incra, Idene, Ruralminas, 
Inter 

- Auxílio a moradores dos assentamentos 
- Indenização de posses 
- Assistência e acompanhamento 
- Articulações governamentais locais e estaduais etc. 

Ibama, MMA, ANA, DNIT, 
DNOCS 

- Gestão ambiental, de águas, estradas, obras de combate à seca 
- Fomento de projetos 

Secretaria Estadual de 
Educação, Secretaria 
Municipal de Educação, 
Centro de Formação 
Tecnológica (Cefet) 

- Implantar programas de educação ambiental 
- Melhoria do ensino local 
- Cursos de formação para educadores 
- Cursos profissionalizantes 
- Alfabetização de adultos 
- Escola inclusiva 
- Concursos escolares etc. 

Codevasf  - Desenvolvimento integrado do Vale São Francisco: irrigação, pólos de 
piscicultura, apoio a projetos ambientais (água) locais etc. 

Polícia de Meio Ambiente, 
Corpo de Bombeiros 

- Fiscalização do uso dos recursos naturais 
- Combate ao tráfico de animais 
- Combate a incêndios etc. 

Probio, PNUD/GEF, Bird Patrocínio e fomento a projetos 

Instituto Grande Sertão 
(IGS) – Montes Claros, 
Instituto Neobrasil (INB) – 
Januária 

- Pesquisa 
- Elaboração e execução de projetos socioeconômicos e ambientais 
- Estudos 
- Consultoria 

Fundação Pró-Natureza 
(Funatura), Fundação 
Biodiversita, Fundação João 
Pinheiro, Fundação O 
Boticário, Fundação 
Zoobotânica 

- Elaboração e execução de projetos de desenvolvimento socioeconômico e 
ambientais 
- Pesquisas 
- Ajudar a desenvolver projetos sociais e ecológicos 

ONG‘s: Mãos de Minas 
(BH), CCNMG (BH), Grupo 

- Assistência 
- Pesquisa 
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GEO (Januária), EBM 
(Espeleogrupo Brasília de 
Minas) 

- Trabalho voluntário 
- Educação ambiental 
- Projetos sociais 
- Artesanato etc. 

 
 

Atividades relacionadas a cooperação encontram-se, principalmente, no 
Subprograma de Cooperação Institucional, no Encarte de Planejamento. 
 
 

3.8.5.1 Potencial do Turismo e Cooperação Institucional 
 

O ecoturismo é hoje considerado como uma maneira de assegurar a conservação 
da natureza e agregar valor às terras em estado natural. Uma das premissas dessa 
atividade é que os lucros financeiros provenientes se revertam para assegurar a 
conservação ambiental, proporcionar reais benefícios às populações locais envolvidas e, 
principalmente, ter o cunho essencialmente educativo para a integração do visitante ao 
ambiente natural e as culturas tradicionais. Para tanto, fazem-se necessárias medidas de 
intervenção no processo que vão desde o planejamento de todas as vertentes, passando 
pela melhoria da infra-estrutura e a capacitação profissional para a qualidade dos serviços 
prestados, até o monitoramento constante das atividades em desenvolvimento. 

 
É clara a posição do governo de Minas Gerais em dotar sua política de turismo de 

normas de funcionamento e lançar iniciativas para desenvolver a regionalização dos 
produtos e a organização dos segmentos para atender às demandas de mercado e o 
potencial de cada região. A Secretaria de Turismo de Minas Gerais – SETUR/MG optou 
por utilizar o exemplo da França, trabalhando com o desenvolvimento de circuitos 
turísticos, unindo municípios que possuem características e identidade semelhantes e, a 
partir do início de 2001, a política do Governo do Estado fomentou os circuitos.  

 
Foram idealizados mais de 40 circuitos a partir de então, cada um com seu próprio 

nível de organização e de progresso. No ano de 2003 o Governador do Estado de Minas 
Gerais lançou o Decreto 43321, dispondo o reconhecimento  dessas propostas. O projeto 
pioneiro, lançado com sucesso, foi o dos municípios que integram as Terras Altas da 
Mantiqueira ao direcionar as ações não somente para a recepção de turistas mineiros, 
mas principalmente paulistas e fluminenses. 

 
Outra ação atualmente incentivada, com respaldo do Ministério do Turismo - MTur, é 

o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste – Prodetur/NE , resultado da 
parceria entre o Banco do Nordeste do Brasil – BNB e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID, que já está em sua segunda fase e mobilizará, inicialmente, 
recursos da ordem de US$ 400 milhões no processo de planejamento setorial integrado e 
participativo, contemplando ações de fortalecimento da capacidade municipal de 
planejamento e de gestão ambiental, administrativa e fiscal. 

 
Este programa propõe a formação de Pólos de Turismo abarcando municípios de 

uma mesma região, com afinidades culturais, sociais e econômicas que se unem para 
organizar e desenvolver a atividade turística de forma equilibrada, através  da  integração 
contínua dos municípios e da elaboração de um Plano de Desenvolvimento Integrado do 
Turismo Sustentável -PDTIS, consolidando uma atividade regional.  
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Segundo as instruções do Prodetur/NE, os Pólos se materializam a partir da 
instalação dos Conselhos de Turismo, que devem ser sistematizados para planejar, 
deliberar e viabilizar iniciativas que concorram para o desenvolvimento do setor, 
caracterizados por forte senso de co-responsabilidade de diversos segmentos 
econômicos e sociais (Governo Federal; governos estaduais e municipais; terceiro setor - 
ONGs ambientais/sociais, universidades, associações comunitárias e setor privado).  

O PRODETUR aponta que o Estado de Minas Gerais (juntamente com Espírito 
Santo, Paraíba e Maranhão) encontra-se em avançado estágio de cumprimento das 
condições prévias e elaboração dos PDITS e destaca, dentre os Conselhos de Turismo 
em pleno funcionamento, o do Vale Mineiro do São Francisco/MG, instalado em junho de 
2001. 

O Pólo Vale Mineiro do São Francisco contempla 30 municípios, dentre eles 
Chapada Gaúcha, como mostra a figura abaixo. Tem como atrativos os mais de mil 
quilômetros mineiros do Rio São Francisco, o rio Pandeiros e as mais de 70 cavernas e 
grutas do Vale do Peruaçu e, como principais centros receptivos, Pirapora e Januária, 
com fluxos turísticos o ano inteiro, em função das temperaturas elevadas, das praias e 
das corredeiras. 

 

Pólo Turístico do Vale do São Francisco. Fonte: Prodetur/NE. 

 

Apesar do total desconhecimento desta oportunidade, constatado em uma breve 
investigação realizada junto a Prefeitura do Município de Chapada Gaúcha, as 
circunstâncias mostram-se ainda favoráveis, visto que o ano de 2005 é apontado como 
início da fase de formatação do Pólo pela Fundação João Pinheiro, devendo 
posteriormente ser aprovada pelo BID, Banco do Nordeste e MTUR. 

O Parque Estadual da Serra das Araras encontra-se em um interessante mosaico de 
Unidades de Conservação do noroeste de MG, de categorias diversas, repleto de 
componentes histórico-culturais seculares e de enorme beleza e importância ambiental. O 
momento mostra-se propício para a articulação com os demais municípios vizinhos, 
visando assegurar conjuntamente o aproveitamento sustentável da atividade turística e a 
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convergência e continuidade de ações e projetos, com a incorporação de paradigmas 
empresariais e fortalecimento dos elos da cadeia produtiva do turismo. 

Atualmente, a pouca visitação que ocorre no PESA é realizada, praticamente, 
apenas pelos moradores da região, sem a consciência da relevância de suas riquezas 
locais. Tais visitantes buscam lazer em banhos nas margens do Rio Pardo – divisa Norte 
do Parque – e, mesmo assim, com pouca freqüência. Um forte evento de atratividade de 
público é a festa de Santo Antônio, na Vila de Serra das Araras, que se mostra 
precariamente organizada e conduzida, mas que constitui um ponto de enfoque no 
trabalho de consolidação turística do Distrito.  

 
Neste Plano indicam-se alguns dos atrativos viáveis ao aproveitamento turístico do 

PESA e aponta-se o potencial de seu entorno para a consolidação de roteiros que 
fortaleçam a união da diversidade ambiental e cultural da região. 

 
 
 
3.9 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 
 
 

O Parque Estadual da Serra das Araras (PESA) possui particular beleza cênica 
pela paisagem formada por sua extensão. 

 
O PESA insere-se em um complexo de unidades de conservação estaduais e 

federais, entre as bacias dos rios Carinhanha e Pardo, importantes afluentes da margem 
esquerda do rio São Francisco.  
 

A Serra das Araras forma um aquífero importante, alimentador de vários tributários 
de margem direita do alto e médio curso do rio Pardo. Como resultado da história 
geológica da região, uma das mais antigas do continente, formou-se a serra como 
testemunho de uma chapada maior. Três domínios geomorfológicos foram designados na 
unidade.  
 

Estabelecido sobre a ecorregião denominada Chapadão do São Francisco, o 
Parque Estadual é dominado pelas formações areníticas da formação Urucuia, com 
pequenas porções expostas da formação Bambuí, onde predominam calcáreos, mais 
evidente no baixo curso do rio Pardo, já fora de seus limites.  
 

A estrada que liga Serra das Araras a Januária (BR-479), cruza o rio Pardo sobre 
a ponte-de-pedra existente no local denominado Sumidouro, belo e raro monumento 
geológico existen no entorno.  
 

Cinco fitofisionomias ocupam os solos arenosos e friáveis. O cerrado sentido 
restrito e o campo sujo dominam o Parque Estadual. Entre os riachos Fundo e da 
Melancia foi determinada uma formação de transição entre o cerrado e a caatinga, 
denominada de cerrado denso ou, como é conhecida localmente, carrasco. Nessa 
formação foram determinadas duas plantas do gênero Mimosa características dessa 
transição, bem como uma terceira, do mesmo gênero, endêmica da região de Serra das 
Araras. 
 

Os levantamentos florísticos obtiveram 187 espécies, das quais 9 palmeiras. Duas 
das quais são amplamente usadas pela população rural, o buriti e o indaiá, seja na 
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alimentação, seja no artesanato ou construções. Também, o pequi, o cariru (ou caruru), o 
assa-peixe (folhas) e a mangaba são bastante utilizadas na região. Outras sete plantas do 
cerrado apareceram como recursos medicamentosos entre os moradores da vila, em 
conjunto com espécies de fora do bioma e plantadas nas casas. 
 

Os levantamentos faunísticos conhecidos remontam ao início do século XIX na 
região de Januária, sendo que a expedição de Martius e Spix cita a Serra das Araras em 
seus comentários. 
 

Durante a AER foram determinadas, pelo menos, 20 espécies de anfíbios anuros, 
uma de gymnophiona, 2 espécies de serpentes e 10 espécies de lagartos.  
Espécies associadas à caatinga foram encontradas no carrasco do rio Pardo. Ressalta-se 
a descoberta de espécies novas para a ciência coletadas durante esses trabalhos em 
todo o parque estadual. Uma delas, um sapo ainda não descrito do gênero Bufo, já foi 
coletado em outros pontos do cerrado. Fortes associações de espécies de répteis e 
anfíbios com fitofisionomias ou sistemas foram encontradas, como em outras partes do 
bioma. Nas lagoas e corpos d´água, anfíbios exclusivos a uma área. Nas encostas da 
serra das Araras e em suas planícies ocorre fenômeno semelhante com os lagartos do 
gênero Tropidurus, aumentando a riqueza de espécies da Unidade. Um lagarto endêmico 
do cerrado no Parque Estadual (Tupinambis quadrilineatus), embora revisões 
taxonômicas futuras possam rever esse quadro para as outras espécies atualmente 
reconhecidas. Duas pererecas também endêmicas do bioma foram encontradas. 
 

Entre as 166 espécies de aves encontradas, as famílias Columbidae (entre os não 
passeriformes) e Tyrannidae (em todo o conjunto) dominam numericamente. O maior 
número de espécies de aves foi encontrado nas veredas, sendo que essa formação no 
parque estadual não é composta somente pelos buritizais. Manchas de mata e campos 
associados à vereda incrementaram o número de aves listadas.  
 

O campo do topo da serra das Araras apresentou a menor quantidade de espécies 
de aves entre as fitofisionomias. Entretanto, é possível que essa formação tenha a 
primeira população do ameaçado inhambu-carapé Taoniscus nanus já encontrada nas 
unidades de conservação do estado de Minas Gerais. Sua determinação efetiva não foi 
possível, mas um canto escutado pode ser dessa ave.  Essa foi a única espécie da lista 
de aves ameaçadas do Ministério do Meio Ambiente (versão de maio de 2003) 
encontrada no Parque.  

 
Outras 4 espécies de aves constantes da lista da IUCN foram anotadas na 

Unidade, muitas também presentes na lista da COPAM para o estado de Minas Gerais. 
Exclusiva dessa última listagem, a arara-vermelha Ara chloroptera dá nome ao parque, 
sendo encontrado um grupo com 7 araras-vermelhas na cabeceira da vereda do Triste e 
um ninho ativo na mesma área. Esse é o maior número recente conhecido no noroeste de 
Minas Gerais. 
 

Como espécies endêmicas a biomas, 15 aves exclusivas do cerrado foram 
listadas, bem como 8 da caatinga. Essas últimas encontradas no carrasco do rio Pardo. 
Considerando-se o número e extensão dos corpos d´água, bem como o final da seca, 
quando foi realizado o levantamento, há um número significativo de espécies ligadas a 
ambientes aquáticos no Parque Estadual. Provavelmente, há um trânsito entre o rio São 
Francisco e as lagoas do vale do rio Urucuia, sendo o parque estadual uma área 
intermediária de uso. Sete aves possuem populações rarefeitas na região do Parque 
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Estadual. Seis delas por suas características biológicas e/ou ecológicas. A sétima 
apresenta baixa densidade atual, provavelmente ligada à pressão de caça para 
alimentação. 
 

Oito aves são caçadas ou possuem potencial para tanto na região.  Outras 
dezessete são procuradas pelo comércio ilegal de aves vivas, em especial a arara-
vermelha e outros 6 psitacídeos. Várias dessas aves, bem como as demais do Parque 
Estadual possuem alto potencial para uso em ecoturismo. Além das araras, o parque 
poderá atrair visitantes especializados em observar aves para buscar as espécies 
exclusivas do cerrado, bem como pela oportunidade de observar aves de caatinga. O 
conjunto de aves aquáticas, além das espécies de gaviões, urubu-rei e outras aves 
usando os ventos das laterais da serra em seus vôos, possibilitam planejar essa atividade 
em serra das Araras. 
 

Para aumentar esse interesse, oito aves migratórias foram encontradas na 
unidade, sempre um tema de atenção para os visitantes interessados na natureza. 
 
  Entre os mamíferos não voadores foram anotadas 33 espécies. As capturas de 
pequenos mamíferos apresentaram taxas menores do que o encontrado no Parque 
Nacional Grande Sertão Veredas. Porém deve levar-se em conta que o esforço com 
armadilhas em Serra das Araras foi 3 vezes menor. Além desse fato, o desenvolvimento 
de parte das coletas durante o período de seca, notoriamente reconhecido como o de 
menor densidade populacional para esses animais, pode ter contribuído para o quadro 
final. 
 

Através de pegadas, marcas territoriais e fotografias feitas por câmaras 
automáticas, foi confirmada a presença de alguns dos maiores mamíferos brasileiros no 
Parque Estadual. É o caso da suçuarana ou onça-parda, do lobo-guará e da anta. 
Registro direto significativo foi a presença da raposinha, o único mamífero endêmico do 
bioma encontrado nos trabalhos de campo. 
 

O lobo-guará é a única espécie do Parque listada como ameaçada pelo MMA 
(maio de 2003) e detectada diretamente. Além dele, mais três espécies aparecem na lista 
estadual de animais ameaçados e apresentaram indícios diretamente verificados em 
campo ou foram observados / fotografados. Utilizando-se as espécies mencionadas nas 
entrevistas com moradores locais, as espécies nacionalmente ameaçadas crescem para 
seis, enquanto o total estadual chega a 12 mamíferos. 
 

Os boqueirões da serra foram os locais com elevada taxa de detecção das 
espécies maiores, as quais podem utilizar-se dessas formações para alcançar a parte alta 
da serra. Também atraem os predadores por serem pontos mais úmidos ou com água 
disponível, conseqüentemente utilizados pelas presas. 
 

Os paredões da serra, com sua beleza cênica, uso por araras e outras aves, além 
das particularidades dos elementos de flora e fauna encontrados, compõem o grande 
atrativo para turismo no local. Serra das Araras é conhecido pela romaria anual a seu 
cume e a adição do turismo de natureza seria uma forma de alterar o panorama 
econômico atual da vila e entorno. 
 

A formação de cerrado denso ou carrasco no interflúvio entre o riacho Fundo e o 
córrego Melancias apresentou uma série de espécies de anfíbios, répteis e aves 
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exclusivas da caatinga, bem como plantas do gênero Mimosa indicadoras do ecótono 
caatinga/cerrado e uma endêmica da região do Parque. 
 

A unidade e seu entorno fornecem, também, campo importante para pesquisas no 
campo da recuperação de áreas degradadas em solos areníticos, nas questões biológicas 
referentes à interface cerrado/caatinga, bem como no resgate etnobotânico de valores 
significativos de uso de recursos. Muita da informação obtida pode ser aplicada em 
Veredas do Acari e nas outras unidades do noroeste mineiro. 
 

O significado cultural da Unidade pode favorecer o envolvimento da comunidade 
local em ações voltadas à proteção dos seus atributos físicos e bióticos, transformando-a 
em referência para o uso sustentável dos recursos do entorno e melhoria da qualidade de 
vida de todo o noroeste mineiro. 
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Encarte 4 
Planejamento 
 
 
4.1 Histórico do Planejamento     
 
 
  Em 5 de junho de 2003, foi celebrado o Termo de Cooperação Técnica entre o IEF 
e a Fundação Pró-Natureza – FUNATURA para realização do projeto Elaboração do 
Plano de Manejo do Parque Estadual de Serra das Araras, do qual o convênio nº 
010400803 foi publicado no diário oficial em 13 de junho de 2003. Porém, o início oficial 
do projeto só ocorreu no mês de setembro, quando a primeira parcela do recurso 
financeiro foi liberada. 

 
A elaboração do Plano de Manejo tem coordenação geral da consultora Srta. Lana 

Guimarães, supervisão do superintende executivo da Funatura Sr. Cesar Victor do 
Espirito Santo e conta com a assessoria técnica do Sr. Paulo Lopes Viana, além de 
equipe de consultores especializados para os levantamentos da Avaliação Ecológica 
Rápida – AER. A integração de dados científicos foi realizada pelo Sr. Paulo de Tarso 
Zuquim Antas.  

 
Da parte do IEF, a supervisão é do Sr. Célio Murilo Valle. O acompanhamento 

técnico foi iniciado pela ex-Coordenadora de Unidade de Conservação, Sra. Simone 
Rolla, e continuado pelo atual coordenador Sr. Geovane Mendes Miranda, além dos 
funcionários Denise Formoso, Élcio de Mello e Valéria Mussi. O acompanhamento de 
responsáveis pelo PESA foi feito de forma descontinuada pelos três gerentes que 
estiveram no cargo no decorrer deste projeto – Sra. Helen Duarte Faria e Srs. Breno 
Pataro e Adriano Pontelli –, mas com participação integral do guarda-parque Abraão 
Lincoln. 

 
As reuniões realizadas pelas duas instituições responsáveis foram (vide em Anexo 

5 algumas fotografias): 
 
No dia 04 de julho de 2003 foi realizada uma reunião na sede do IEF em Belo 

Horizonte para discutir o início do trabalho, ainda em aguardo do repasse do primeiro 
montante de recursos financeiros. Participaram desta reunião:  

 
Participantes    Instituição / Área de trabalho 
Cesar Victor do Espírito Santo FUNATURA/ Superintendente Executivo 
Denise Formoso   DPB / Coordenadoria de UCs. 
Lana Guimarães     FUNATURA/ Coordenadora do projeto  
Paulo Vianna    FUNATURA / Consultor  
Ricardo Aguilar Galeno   PROMATA - MG / Coordenador técnico 
Simone Ribeiro Rolla   DPB – IEF / Coordenadora de U. Cs.  
Valéria Mussi    DPB / CUCO 

 
 
No dia 26 de setembro de 2003 foi realizada, na sede do IEF em Belo Horizonte, a 

1ª reunião técnica do projeto. Esta reunião teve por objetivo a apresentação da proposta 
de trabalho da Funatura para a elaboração do Plano de Manejo e a discussão sobre sua 
metodologia e cronograma. Participaram 18 pessoas, sendo: 
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Participantes    Instituição / Setor 
Antônio de Pádua Alves  IEF / DMC 
Celio Valle    IEF / DPB 
Cesar Vitor do E. Santo  FUNATURA/ Superintendente Executivo 
Danilo Rocha    CFF / IEF 
Denise Formoso   CUCO / IEF 
Eduardo Ginssi    IEF / PROMATA 
Elcio R. C. Mello   IEF / CUCO 
Glaucia Moreira Drumond  Fundação Biodiversitas 
Helen Duarte Faria   Parque Serra das Araras 
Lana Guimarães   FUNATURA/ Coordenadora do projeto 
Marcos A R. Araujo   Projeto Doces Matas 
Paulo Lopes Vianna   FUNATURA 
Petra Dippold    Projeto Doces Matas 
Ronaldo César V. Almeida  IEF / DPB / CPVS 
Simone Ribeiro Rolla   CUCO / IEF 
Susana L. Santana   IEF / PESROM 
Tomas Inhetvin   Projeto Doces Matas 
Valeria Mussi    IEF / CUCO 

 
 
No dia 02 de outubro foi realizada a 1ª reunião com a comunidade, na Escola 

Municipal de Serra das Araras, onde foi apresentada a proposta do Plano de Manejo: 
objetivos, atividades, cronograma, participação de consultores, convênio Funatura e IEF. 
Fotos do Parque foram mostradas e, também, a então gerente da unidade, Helen Duarte, 
falou sobre o desenvolvimento do IEF e perspectivas para o PESA e região.  

 
Em 27 de outubro de 2003 a reunião realizada na sede do IEF em Serra das 

Araras objetivou a definição dos pontos de amostragem para AER e da operacionalização 
das equipes de pesquisa em campo, contando com os seguintes participantes: 

 
Participantes    Instituição / Área de trabalho 
Abrão Lincoln    IEF / guarda-parque PESA 
Breno Pataro    IEF / PESA 
Edsel Amorim Moraes Jr.  Consultor para Mamíferos 
Ernane Faria    FUNATURA / GSV 
Helen Faria    IEF / Gerência do Parque 
Joaquim de Araújo Silva  Consultor para Mamíferos 
José Elias Pereira Lopes  FUNATURA / PDS  
Lana Guimarães   FUNATURA/ Coordenadora do projeto 
Paula Hanna Valdujo   Consultora para Herpetofauna 
Paulo de Tarso Zuquim Antas Consultor para Aves 
Rafael Luiz A Freitas   Consultor para Mamíferos 

 
 
No dia 16 de fevereiro de 2004 foi realizada, na sede da Funatura em Brasília, a 2ª 

reunião técnica, com o objetivo de apresentar os dados obtidos pelos levantamentos 
temáticos da AER, de nivelar o conhecimento de todos os consultores e demais 
participantes do projeto e de discutir as questões conflitantes, bem como o zoneamento e 
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a zona de amortecimento, além dos objetivos específicos da UC. Participaram as 
seguintes pessoas: 

 
Participantes    Instituição / Setor 
Antônio Tadeu C. Veiga  Consultor para aspectos abióticos 
Cesar Vitor do E. Santo  FUNATURA/ Superintendente Executivo 
Ernane Faria     Funatura / GSV 
Gustavo F. B. Arcoverde  Consultor para cartografia 
Helen Duarte Faria   IEF / PESA  
Isabel B. Figueiredo   Estagiária 
Joaquim de Araújo    Consultor para mamíferos 
Juliana Bragança   Estagiária 
Lana Guimarães   FUNATURA/ Coordenadora do projeto 
Mara Cristina Moscoso  Funatura/RPPN 
Paula Hanna Valdujo   Consultora para herpetofauna 
Paulo de Tarso Z. Antas  Consultor para avifauna e integração de dados 
Paulo Lopes Vianna   FUNATURA / Consultor 
Renata C. Martins   Consultora para vegetação e flora 
Ronaldo César V. Almeida  IEF / DPB / CPVS 
 
 
 No dia 17 de março de 2004 foi realizada, na sede do IEF em Serra das 
Araras, uma reunião para apresentação do andamento do projeto, com os seguintes 
participantes: 

 
Participantes    Instituição / Setor 
Denise Formoso   IEF / CUCO 
Elcio R. C. Mello   IEF / CUCO 
Helen Duarte Faria   IEF / Parque E. Serra das Araras 
Ivan de Almeida   IEF / Gerente do Núcleo Op. São Francisco 
Lana Guimarães   FUNATURA/ Coordenadora do projeto 
Paulo Lopes Vianna   FUNATURA 
Simone Ribeiro Rolla   IEF / CUCO 

 
 

No dia 19 de maio de 2004 foi realizada, no IEF em Belo Horizonte, a 3ª reunião 
técnica com o objetivo de discutir sobre a versão preliminar da primeira parte do Plano de 
Manejo e contou com a participação das seguintes pessoas: 
 
Participantes    Instituição / Área de Trabalho 
Celio Valle     IEF / DPB 
Cesar Victor Espirito Santo   FUNATURA/ Superintendente Executivo 
Denise Fontes Nogueira   CPUS/IEF  
Denise Formoso    IEF/CUCO 
Elcio Rogério C. Mello   IEF/CUCO 
Geovane Mendes Miranda   IEF/CUCO 
José Medina de Fonseca   IEF/SEDE 
Lana Guimarães    FUNATURA/ Coordenação do PESA 
Marcio Marques Machado   CCM/DMC 
Olivia Fontani Villarinhos   IEF/DPB/CPVS 
Paulo Lopes Viana    FUNATURA/ Consultor 
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Roberta Barbosa Dias   IEF/CUCO 
Silvério S. Coelho    IEF 
Valéria Mussi Dias    IEF/ Núcleo de Turismo 
 
 

Entre os dias 22 e 24 de julho de 2004, foi realizada a Reunião de Planejamento 
com a Comunidade, na Escola Municipal de Serra das Araras, e contou com a 
participação de: 

 
Participantes    Instituição / Área de Trabalho 

 
A. Lincoln     Guarda Parque 
Adriano Pontelli    Gerente do Parque Estadual Serra das Araras 
Alberto Melo Matos    Gerente do Parque Estadual do Itacolomi/ MG 
Antônia Cardoso dos Santos  Roça, plantas medicinais, foi parteira/Serra das 

Araras 
Bento      Técnico agrícola / Comunidade do Barro Vermelho 
Cáscio Dourado    Professor / Serra das Araras 
Cristiane Sarmento    Geógrafa e professora / Brasília de Minas 
Denise Formoso    CUCO/IEF 
Élcio Mello     CUCO/IEF 
Felícia Alves Pereira  Dona de casa e Grupo de São Gonçalo/ Serra das 

Araras 
Gilmar     Técnico em enfermagem/Januária  
Gilson Marques da Silva   Lavrador / Comunidade do Morro do Fogo 
Hamilton Sales    Biólogo – IEF / Januária/MG 
Janaína     Estudante/São Francisco 
José Elias     FUNATURA /PDS 
Lana Guimarães   FUNATURA/ Coordenadora do projeto 
Leidiane     Educadora de jovens e adultos/Serra das Araras 
Lourdinha     Professora/Serra das Araras 
Luciana Lopes FUNATURA/Assistente de Coordenação do projeto 
Marcelo     Autônomo  
Márcio Reginaldo    Agricultor  
Maria das Dores Lopes Silva  IEF – ajuda no aceiro, casa, outros/Serra das Araras 
Milane     Professora/Serra das Araras 
Nide Almeida     Professora/ Serra das Araras 
Regiane Castro    Graduanda em geografia, Grupo Geo/Januária/MG 
Rita Cardoso     Costureira/Serra das Araras 
Roberto Rezende    Moderador  
Romão Pereira Rodrigues   Trabalho na roça-plantio 
Ronaldo Sarmento    Geógrafo e professor universitário, Ceiva/Januária  
Sebastiana dos Anjos R. Teixeira  Atende na bionergética, na Pastoral da Criança. 

Plantas Medicinais / Sítio Colher, Serra das Araras  
Simone Mendes    Professora de educação infantil/Serra das Araras 
Sisly Cigano     Violeiro, vaqueiro e tropeiro 
Weligton Wander    Escritório do Pesa 
Wilson Miguel    FUNATURA/Coordenador do PDS 
 
 
 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 151 

4.2 Avaliação estratégica da UC     
 

Na Oficina de Planejamento, ocorrida entre os dias 22 e 24 de julho de 2004 em 
Serra das Araras, foram apresentadas e discutidas as questões que influenciam no 
planejamento e desenvolvimento do Parque Estadual da Serra das Araras e, também, da 
região de sua influência. Esta Oficina é totalmente realizada de forma participativa, a qual 
o moderador coordena a participação dos técnicos envolvidos nas pesquisas científicas, 
gestores da Unidade, representantes de instituições públicas e privadas envolvidos e 
comunidade em geral, visando subsidiar o Encarte Planejamento e elaborar a Matriz de 
Avaliação Estratégica. 
 

Visando facilitar a discussão e a melhor visualização das questões abordadas, 
consideraram-se quatro grupos principais de acordo com os temas de enfoque: 
 
 

 Cenário Interno / Análise da Unidade 
1. Pontos Fortes 
2. Pontos Fracos 
 

 Cenário Externo / Análise do Contexto 
3. Oportunidades 
4. Ameaças 
 
 

Esta divisão possibilitou realizar um processo seletivo que resultou nos seis 
aspectos mais relevantes de cada grupo principal. A partir da identificação destes 
aspectos, foi elaborada a Matriz de Avaliação Estratégica, instrumento que permite 
analisar as forças impulsoras e as restritivas orientando a reflexão e a o planejamento de 
premissas defensivas ou de recuperação e ofensivas ou de avanço.   
 

Para a leitura da Matriz e de sua interpretação, observe a listagem seguinte com 
as questões descritas em sua forma original, de acordo com cada tema, elaborada no ato 
da Oficina de Planejamento. 
 
 

I.        Cenário Interno / Análise da Unidade  
 
 

Pontos Fortes 
1. Potencial para pesquisas  
2. Área de recarga hídrica  
3. Presença de animais ameaçados de extinção  
4. Ajuda na preservação da água para nosso próprio bem  
5. Permite a formação do corredor ecológico com outras UC’s  
6. Grande potencial turístico  
 
 

Pontos Fracos 
1. Caça de animais silvestres para tráfico  
2. Limites não demarcados  
3. Falta de estrutura para a fiscalização 
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4. Desinformação 
5. Queimadas constantes  
6. Estradas em locais inadequados  
 
 

II.           Cenário Externo / Análise do Contexto 
 
 
Oportunidades 

1. Presença de ONG’s que atuam na região (Funatura, GEO, EBM etc.)  
2. Plantas medicinais  
3. Criação de projetos ambientais  
4. Artesanato à base de buriti  
5. Cultura rica e diversificada  
6. Rodovia de acesso - MG-479  
 
 

Ameaças  
1. Pouco apoio da Prefeitura de Chapada Gaúcha  
2. Falta coleta de lixo  
3. Desmatamento das matas ciliares  
4. Lixão próximo à cidade e rios  
5. Não reposição da vegetação nativa  
6. Carência de programas que visem o manejo sustentável dos recursos naturais  
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MATRIZ 
 
 
 
 
 
 
 
MATRIZ 
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4.2.2   Interpretação da Matriz de Avaliação Estratégica 
 
4.2.2.1 Premissas Defensivas ou de Recuperação  
 

Na interligação dos pontos fracos  do Cenário Interno com as ameaças do Cenário 
Externo, a Matriz do PESA chegou em premissas defensivas ou de recuperação que 
buscam a minimização dos impactos negativos existentes.  Tais premissas são amplas e 
consistentes, uma vez que abrangem a maioria dos aspectos negativos apontados e se 
apresentam como ações para minimização dos mesmos. As premissas mais evidentes 
foram identificadas como: 

 
1. Integração ativa da prefeitura em ações diversas para defesa do PESA e do 

meio ambiente para melhoria do distrito. 
2. Demarcação do PESA e sua estruturação. 
3. Atividades constantes e ativas para informação e educação. 
4. Atividades urgentes para preservação dos ambientes ecológicos frágeis e de 

controle ambiental.  
 
Ao se detectar o pouco apoio da prefeitura nas ações comunitárias e ambientais, 

automaticamente a necessidade de uma ação governamental local mais integrada se 
forma como uma premissa básica para a melhoria da qualidade de vida local, totalmente 
dependente do equilíbrio ambiental. No caso, a premissa 1 representa a ação defensiva 
necessária para que a vila de Serra das Araras possa se desenvolver melhor tendo seu 
ambiente natural compreendido e protegido, considerando este ambiente natural como o 
PESA, seu entorno, os recursos naturais do distrito e a saúde local. 

 
Pode-se considerar que todas as premissas apontadas sugerem a necessidade de 

ações governamentais ativas e eficazes, apoiadas pela comunidade organizada. A 
demarcação do PESA e sua estruturação, a promulgação de informações e de educação 
ambiental e a preservação do ambiental dependem de ações governamentais locais 
(Prefeitura) e estaduais (IEF).  Tais ações governamentais, em forma de cooperação 
institucional, confirmam o potencial de desenvolvimento regional quando várias 
instituições trabalham por um objetivo comum.  

 
Também, a falta de informação apontada é uma situação que vem a confirmar a 

debilidade local no contexto do desconhecimento sobre o potencial e a riqueza que o 
Parque representa para a região e, principalmente, para a própria população envolvida, e 
assim, sugere o despreparo da comunidade. 

 
 

 4.2.2.1 Premissas Ofensivas ou de Avanço 
 
Na interligação dos pontos fortes do Cenário Interno com as oportunidades do 

Cenário Externo, pode-se obter premissas ofensivas e de avanço na Matriz do PESA que 
buscam otimizar o potencial da UC e do entorno. As premissas mais evidentes foram 
identificadas como: 

 
1. Grande oferta de temas para pesquisas científicas diversas e para o 

desenvolvimento socioeconômico local. 
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2. Uso sustentável do potencial hidrológico e turístico para o bem da comunidade e 
do cerrado. 

3. Ação de ONG’s para avançar na proteção da natureza.  
4. Facilidade de acesso para o distrito e o PESA. 

 
É clara a oportunidade que o incremento do PESA possui para o desenvolvimento 

municipal e regional, uma vez que possui uma significante oferta de temas para a 
pesquisa (como as apontadas na Matriz: fauna ameaçada de extinção, hidrologia, plantas 
medicinais, buriti e cultura rica) e, igualmente, um rico potencial turístico. Assim, a 
premissa 1 representa uma ação de avanço para o desenvolvimento local e a salvaguarda 
ambiental, sendo condutora de inúmeras atividades nos programas de manejo. 
 
 O incremento das atividades econômicas é um fato quando a atividade turística é 
desenvolvida. Sendo uma tendência, deve-se preparar os campos de trabalho e 
especializar a mão de obra necessária. Assim, indica a necessidade de ações de 
capacitação e formação da mão-de-obra local, informatização de determinados serviços e 
melhor preparação escolar, o que está diretamente ligado ao desenvolvimento apontado 
pelas demais premissas. 
 
 O uso sustentável dos recursos ambientais – tendo sido a água a apontada como 
uma das principais forças e oportunidades – é uma necessidade universal e, no âmbito do 
PESA e da vila de Serra das Araras, condiz para o desenvolvimento socioeconômico, 
uma vez que grande parte da população trabalha com os recursos naturais e que toda a 
população depende da salubridade dos mesmos para seu desenvolvimento social 
equilibrado e seguro. 
 
 
 
4.3 Objetivos específicos do manejo do PESA  
 
 
 Os objetivos específicos do Parque Estadual da Serra das Araras, definidos ao 
longo do trabalho, são:  
 
1) Garantir as áreas de reprodução da arara vermelha ara chloroptera, a maior 

população conhecida no noroeste mineiro; 
 
2) Garantir a manutenção de áreas de ocorrência das demais espécies de psitacídeos, 

principalmente papagaio verdadeiro Amazona aestiva e papagaio galego Amazona 
xanthops; 

 
3) Contribuir para manutenção de parte do ecossistema do cerrado, integrando o 

corredor de fluxo gênico das espécies do cerrado incluindo as UCs Veredas do Acari, 
APA dos Pandeiros e Parque Nacional Grande Sertão Veredas;  

 
4) Proteger sítios e monumentos geológicos de grande relevância como testemunhos da 

evolução geológica e geomorfológica regional (planalto central) como a chapada 
denominada Serra das Araras;   

 
5)  Proteger a paisagem dos gerais, cenário de Guimarães Rosa com destaque para a 

Chapada denominada Serra das Araras; 
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6) Contribuir para a manutenção de populações da fauna local, principalmente daquelas 

encontradas em listas de espécies ameaçadas e raras; 
 
7) Contribuir para a manutenção de amostras significativas de transição entre o cerrado 

e caatinga; 
 
8) Contribuir para a proteção da bacia do Rio Pardo, especialmente aquíferos e 

nascentes; 
 
9) Contribuir para a manutenção das expressões culturais locais, em especial danças 

tradicionais com a de São Gonçalo e a Curraleira, e festas como a de Santo Antônio, 
da Folia dos Reis e de Santa Cruz; 

 
10) Estimular alternativas de melhoria da qualidade de vida das populações locais do 

entorno do PESA, por meio de ações de baixo impacto ambiental, tais como: 
extrativismo, agroecologia, artesanato, manifestações culturais, entre outros que a 
região possua vocação. 

  
11)  Proteger espécies da flora sob exploração econômica e ajudar na possibilidade de 

uma compensação de uso em áreas apropriadas, como na RDS Veredas do Acari. 
 
12) Estimular o desenvolvimento regional integrado com base em práticas de 

conservação, especialmente proteção de bacias, controle de erosão e reabilitação 
ecológica, de educação ambiental e patrimonial e desenvolvimento do turismo 
ecocultural. 

 
13)  Proporcionar oportunidades de educação ambiental e de recreação em contato com 

ecossistemas do cerrado. 
 
 
4.4  Zoneamento      
 
 

O zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como 
recurso para se atingir melhores resultados no manejo da Unidade, pois estabelece usos 
diferenciados para cada zona, segundo seus objetivos. Obter-se-á, desta forma, maior 
proteção, pois cada zona será manejada seguindo-se normas para elas estabelecidas. 

 
O zoneamento é identificado pela Lei 9.985/2000 como “definição de setores ou 

zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas específicas, 
com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da 
unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 
 

 
 Organização do zoneamento 

 
 A observação e o estudo do PESA e entorno para organização de seu 
zoneamento iniciou em outubro de 2003 com a realização da AER, a qual todos os 
consultores e técnicos envolvidos foram orientados para, a partir de seus estudos 
temáticos e atividades de campo, desenvolverem uma proposta técnica para o mesmo. 
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Além dos consultores temáticos, o consultor contratado para estudos cartográficos 
realizou os levantamentos de área necessários. 
 

Na 2ª Reunião Técnica, em fevereiro de 2004, com a presença dos consultores e 
técnicos responsáveis do IEF e da Funatura, foi elaborada uma primeira versão do 
zoneamento do interior do Parque e da Zona de Amortecimento do mesmo. 

 
 
 Considerações sobre o zoneamento proposto, baseadas na AER: 

 
O zoneamento do parque estadual foi fruto da reunião de fevereiro com a 

participação dos especialistas contratados pela FUNATURA para cada grupo temático da 
AER, da coordenação da FUNATURA e representantes do IEF, seja da direção da 
unidade, seja da sede do instituto em Belo Horizonte. O processo foi executado a partir de 
duas fontes principais:  

 
a) A experiência dos consultores e pessoal das instituições com vivência na 

unidade; 
b) Avaliação de imagem de satélite da mesma. 

 
A partir da integração dos resultados de cada grupo temático, usando o princípio 

de que os pontos amostrais representavam as unidades fitofisionômicas e de sistemas do 
parque, realizou-se um exercício inicial de designação de zonas conforme os princípios 
desse zoneamento para o manejo de unidades de conservação. 
 

Balizou o processo os princípios estabelecidos no artigo 2o. da Lei 9.985 (SNUC), 
transcritos a seguir: 

 
XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 
objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as 
condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma 
harmônica e eficaz;  
 
XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 
normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 
implantação das estruturas fiscais necessárias à gestão da unidade;  
 
XVIII - zona de amortecimento: 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; e  
 
XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 
como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades individuais.  
 

As definições específicas de cada zona seguiram os termos estabelecidos pelo 
IBAMA em seu roteiro metodológico para planos de manejo. 
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Como resultado do trabalho, foram reconhecidas duas zonas extensivas, onde a 

visitação deverá ser feita e com capacidade de representar todos os sistemas e 
fitofisionomias indicados para o parque estadual.   
 

A maior parte da unidade está designada como zona primitiva, em função da 
estrutura fitofisionômica, sistemas físicos e fauna. Resulta essa designação dos reflexos 
de ocupação humana anterior e o fogo associado nessa região do estado. Porções 
significativas estão colocadas como zonas de recuperação, exatamente as áreas onde os 
impactos de ocupação histórica são mais significativos. Finalmente, nas regiões onde 
existem posses não indenizadas e com atividades econômicas impactantes tanto para o 
meio físico, quanto para a biodiversidade, foram colocadas como áreas de uso 
temporário, sendo ressaltada que essa ocupação possui efeitos negativos importantes 
para o futuro da unidade, caso persista. 

 
Como zona de amortecimento no entorno da unidade, adotou-se, em grande parte, 

divisores de água das bacias que compõem o alto do rio Pardo. Excluiu-se o núcleo 
urbano da vila de Serra das Araras e sua futura expansão. Áreas profundamente 
alteradas pela agricultura mecanizada na chapada ao norte do rio Pardo também foram 
desconsideradas para inclusão na zona de amortecimento do parque estadual, pela óbvia 
perda dessa função em período anterior à criação da unidade. Outro limitante 
estabelecido foi a existência da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Veredas do 
Acari, onde a zona de amortecimento do parque estadual chegou até os limites da 
mesma. 
 

 
4.4.1 Zoneamento do PESA 
 
 

De acordo com o Decreto n.º 9.985/2000, o zoneamento é a definição de setores 
ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 
objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz.  

 
Dentre os 12 tipos de zonas que podem ser consideradas em um zoneamento da 

área interna de uma UC, de acordo com o SNUC, 07 foram os tipos de zonas designadas 
ideais para o PESA incluindo a zona de amortecimento. 
  

O mapa Zoneamento, em Anexo 4, ilustra as descrições abaixo e os números de 
cada segmento das zonas correspondem a numeração entre parênteses na descrição dos 
segmentos. 
  
 
4.4.1.1. Zona Primitiva 
 
Conceito: 
 “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 as características de Área de Transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso 
Extensivo. O objetivo geral de manejo é a preservação do ambiente natural e ao mesmo 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 159 

tempo facilitar as atividades de pesquisa científica, educação ambiental e proporcionar 
formas primitivas de recreação.” 
 
Limites1: 
(1) Sendo apenas um segmento contínuo, este abrange toda a partes de subida (sopé de 
aproximadamente 680m de cota) e topo da chapada da Serra das Araras, com exceção 
da zona de uso especial de subida à Serra, na parte sul do parque; incluindo também, a 
sudeste, as nascentes da vereda Ribeirão e córrego Ribeirão, até o Morro do Castelo 
(466451 E, 8293112 N); na parte centro-norte,  (interceptada por Zonas de Uso Especial), 
na bacia do Riacho Fundo, os seus limites são as cotas de 640m, na sub-bacia do 
córrego das Porteiras a zona tem abrangência até a faixa de ocupação temporária, na 
trilha José Santana e nas partes de planície fluvial do córrego das Porteiras. 

 
4.4.1.2.  Zona de Uso Extensivo 
 
Conceito: 
“É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 
algumas alterações humanas”. Caracteriza-se por ser uma área de 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.”  
 
Limites: 
Esta zona é formada por três segmentos: 
 
(2) São José: Em volta da Zona de Uso Intensivo, na Praia de São José, uma faixa de 
150 metros. 
 
(3) Serra: No caminho ao topo da Serra, (aproximadamente 50 metros de distância) uma 
zona com 150 metros de raio. 
 
(4) Santa Catarina: Da escola, fora do Parque (mapa), no caminho existente, até o 
córrego Santa Catarina, daí até o limite deste com a divisa do Parque, no sentido sul, está 
compreendida esta Zona; em uma faixa de 50 metros de largura, pelo córrego Santa 
Catarina 
 
 
4.4.1.3.  Zona de Uso Intensivo 
 
Conceito: 
“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.O objetivo geral do manejo é o de facilitar a recreação intensiva e 
educação ambiental em harmonia  com o meio.”  
 
 
 

                                                           
1
 Todos os limites indicados foram realizados a partir do Levantamento Topográfico do PESA, 1997, de 

levantamentos em campo e de observação em mapas satélite e de hidrografia. Parte de sua precisão depende 

da demarcação georreferenciada dos limites da Unidade e, também, da demarcação de cada limite das zonas. 
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Limites: 
(5) Também formado por apenas um segmento, este corresponde a uma faixa de 150m 
de raio no Setor Praia São José. 
 
 
4.4.1.4  Zona de Recuperação 
 
Conceito: 
“É aquela que contem áreas consideravelmente alteradas pelo homem. 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 apenas para a educação.” 
 
Limites: 
Compreendendo a 5 segmentos, as Zonas de Recuperação do PESA são: 
 
(6) Porcos: Compreende-se entre a Zona de Uso Temporário dos Porcos e a Zona 
Primitiva. Com os respectivos limites: ao norte, na descida do Grotão, a 458135 E, 8296 
770 N, se difundem duas linhas-limite, uma com azimute de 270 graus (norte geográfico) 
até a cota 680m (até a Zona Primitiva), e a outra com azimute de 270 graus até o a divisa 
do parque; a leste, limitando com subida à Serra, a cota de 680m; a oeste, com limite à 
gleba do sr. Santelino, seguindo ao norte e sul completando a faixa, confrontando com a 
Zona de Ocupação Temporária. 
 
(7) Lagoa do Triste: Área situada no extremo sul do parque, limitando ao norte com a 
cota de 680m, no sopé da chapada ( 462142 E, 8289222 N), a leste, ao longo da 
nascente do córrego Ribeiraõzinho, limite do parque ( 462702 N,  8288416 E), a oeste, 
limite do parque com cota 680m ( 461192 E, 8287551 N), ao sul, divisa do parque, a 
462584 E, 8286372 N. 
 
(8) Melancia: Grande parte sudeste do Parque, “a sua península”,  limitando a oeste com 
a Zona Primitiva, ao longo das coordenadas: 466547 E, 8293650 N (divisa do parque, 
sentido norte), 466451 E, 8293112 N ( Morro do Castelo) e 466339E, 8292924N (divisa do 
parque, sentido sul). 
 
(9) Riacho Fundo: Esta compreendida entre a Zona de Uso Temporário Riacho Fundo e 
a Zona Primitiva, interceptada por zonas de Uso Especial. O seu limite com a Zona 
Primitiva é determinado pela cota de 640m. O seu limite ao noroeste, norte e nordeste é 
determinado pela Zona de Ocupação Temporária. Ao leste o seu limite está com a divisa 
do Parque. 
 
(10) Rio Pardo: Faixa compreendida entre as Zonas de Ocupação Temporária do São 
José e Riacho Fundo, e Primitiva, a sudoeste, bacia do córrego das Porteiras. É 
interceptada por Faixas de Zonas de Uso Especial, como a estrada Manuel Pinto e Trilha 
José Santana. 
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4.4.1.5. Zona de Ocupação Temporária 
 
Conceito: 
“São áreas dentro de 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.” 
 
Limites: 
Esta zona compreende 4 segmentos: 
 
(11) Dos Porcos: Ao sul o limite está na divisa do parque, próximo a grota do Quiché, a 
50m do córrego Santa Catarina; a oeste, na estrada dos Porcos com a divisa do Parque, 
daí em linha reta até o limite leste da gleba do sr. Santelino, em tangente, até a sua 
extremidade no sentido norte, daí em linha reta até a tangente da área circular de 800m 
de raio, a partir da casa do sr. Gilson (457095 E, 8294812 N), o limite segue por esta 
perímetro circular até a divisa oeste do Parque. 
 
(12) Riacho Fundo: Zona com 400 metros de contorno ao Riacho fundo; a leste 
englobando a posse de Maria Barbosa (Levantamento Topográfico do PESA, 1997); e  
oeste, limite com a trilha José Santana, englobando a posse de Sebastião. Esta zona é 
segmentada por vários trechos de Zona Especial, em destaque a estrada dos Porquinhos, 
Manuel Pinto e trilha do Grotão. 
 
(13) Jacinto: Engloba a posse do sr. Jacinto Barbosa dos Santos, apenas (Levantamento 
Topográfico do PESA, 1997). 
 
(14) São José: Abrange as posses dos srs. José Santana Antônio Marques, Domingos 
Antônio Marques, Luiz Rodrigues da Silva; inclusive áreas ao sul, percorrendo até o 
segmento linear que intercepta o limite do Parque, nas coordenadas 458389 E, 8303718 
N até 457153 E, 8302538 N. 
 
 
4.4.1.6. Zona de Uso Especial 
 
Conceito: 
“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 e cultural da Unidade.” 
 
Limites: 
A Zona de Uso Especial abriga 03 postos de observação, com um raio de 150m ao redor 
dos mesmos, sendo: 
 
(15) Dos Porcos 
(16) São José 
(17) Dos Porquinhos 
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Nesta zona, inserem-se também as trilhas e estradas utilizadas pela UC, com uma 
abrangência de 50 metros de ambos os lados da via. São elas: 
 
(18.a) Trilha do Grotão 
(18.b) Trilha dos Porcos 
(18.c) Trilha da Serra 
(18.d) Estrada Manuel Pinto 
(18.e) Trilha do Atoleiro 
(18.f) Estrada dos Porquinhos 
(18.g) Trilha Zé Santana 
 
 
4.4.2.  Zona de Amortecimento      
 

Como conceito, de acordo com o SNUC, Art.2º, item XVIII, zona de amortecimento 
“é 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.” 
 

Ainda segundo o SNUC, Art. 25º, as unidades de conservação, exceto APAs e 
RPPNs, devem possuir uma zona de amortecimento, cujos limites poderão ser definidos 
no ato de criação da unidade ou posteriormente, sendo que as normas específicas, 
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da zona de amortecimento, 
serão estabelecidas pelo órgão responsável pela administração da unidade. O artigo 27, 
parágrafo 1o, coloca que o Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas 
com o fim de promover a integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 
O artigo 49, incluindo o parágrafo único, prevê que a zona de amortecimento das 
unidades de conservação do grupo de proteção integral seja considerada zona rural, para 
os efeitos legais e, uma vez definida, não pode ser transformada em zona urbana. 

 
A definição da Zona de Amortecimento (ZAM) do PESA pode ser observada no 

mapa Situação Geral, em anexo. Em termos gerais, a sua delimitação obedeceu os 
divisores de águas das bacias que compõem o alto rio Pardo. Assim, a parte sul da ZAM 
inicia-se a cerca de 6 km da cidade da Chapada Gaúcha, na estrada que liga Chapada 
Gaúcha a São Francisco (MG-606) em seu ponto mais estreito que divide a bacia do rio 
Pardo e a bacia do ribeirão da Areia, próximo a cabeceira do córrego Sumidouro. A partir 
daí segue pela MG-606 até chegar à Vila de Serra das Araras. Daí a ZAM faz um 
contorno na Vila (visando excluir a área urbana) até atingir o córrego Santa Catarina, 
seguindo seu curso até o entroncamento com a BR-479. Daí segue em direção à Vila de 
São Joaquim até o ponto de coordenadas aproximadas UTM 480000 E / 8287780 N. Daí, 
já no limite leste da ZAM, segue em sentido norte, pela linha divisória da bacia do rio 
Pardo até atingir o limite da APAE Pandeiros, seguindo por este até o ponto de 
coordenadas aproximadas UTM 462600 E / 8310830 N, localizado no limite norte da ZAM 
em sua região central. Daí segue contornando a borda da chapada, incluindo as 
cabeceiras do rio Pardo até atingir o ponto inicial da descrição na estrada MG-606. 
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4.4.3  Corredores Ecológicos    
 

De acordo com a Lei 9.985 de 18/07/2000 (SNUC), Art. 2o, item XIX, entende-se 
por corredores ecológicos, porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 
unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 
biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 
como a manutenção de populações que demandam para a sua sobrevivência áreas com 
extensão maior do que aquela das unidades individuais. Ainda segundo o SNUC Art. 25, 
as unidades de conservação, exceto APAs e RPPNs, devem possuir, quando 
conveniente, corredores ecológicos, sendo que as normas específicas regulamentando a 
ocupação e o uso dos recursos naturais dos corredores ecológicos serão estabelecidas 
pelo órgão responsável pela administração da unidade, no caso o IBAMA. O artigo 27, 
parágrafo 1o, coloca que o Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de 
conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo medidas 
com o fim de promover a integração à vida econômica e social das comunidades vizinhas. 
 
 Para a região de entorno do PESA, foram identificadas quatro áreas a serem 
manejadas como Corredor Ecológico, sendo que uma delas já está definida pelo trabalho 
de implantação do PNGSV, o Corredor dos Buracos / Serras das Araras (vide mapa 
Zoneamento, em Anexo): 
 
1. Corredor Ecológico dos Buracos – Este corredor liga a região dos Buracos/Serra 

das Araras às cabeceiras do Santa Rita, no Parque Nacional Grande Sertão Veredas. 
O corredor engloba a bacia do alto rio Pardo, cujos limites são as bordas da chapada 
que contornam a bacia.  

 
2. Corredor Ecológico dos Pandeiros / Peruaçu – Liga o PESA a APAE Pandeiros em 

direção ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu e ao Parque Estadual do Peruaçu. 
 
3. Corredor Ecológico Santa Catarina / Veredas do Acari – Liga o PESA á Reserva 

de Desenvolvimento Sustentável Veredas do Acari. 
 
4. Corredor Ecológico Rio Pardo – Corredor formado pela própria bacia do rio Pardo 

em direção a sua foz, tendo seu leito como a área central do corredor.   
 
 
4.4.4. Áreas Estratégicas Externas   
 
 

Visando o melhor direcionamento das ações de desenvolvimento integrado com a 
região de influência do PESA, foram definidas áreas estratégicas externas ao Parque. 
Estas áreas se localizam no entorno do Parque e devem ser desenvolvidas de acordo 
com o padrão adequado de uso do solo/recursos naturais e com a utilização humana e 
suas características culturais, visando a preservação da Unidade. 
 

Foram identificadas 07 Áreas Estratégicas Externas que representam realidades 
diferentes no entorno do Parque, sendo eles: 

 
 Área urbana do Distrito: 

1. Vila da Serra das Araras. 
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 Área Rural do Distrito: 
1. Comunidade do Morro do Fogo; 
2. Comunidade do Barro Vermelho; e 
3. Comunidade da Lagoa do Triste. 
4. Bacia e Praias do Catarina. 
5. Bacia do Rio Pardo. 
6. Lagoa do Triste. 

  
A tabela a seguir identifica cada uma das Áreas Estratégicas Externas e visa 

facilitar a localização das mesmas, suas características e ações especiais: 
 
    Tabela 4.1 – Áreas Estratégicas Externas 

Área 
Estratégica 

Localização Características Principais 

1.  Vila da 
Serra das 
Araras. 

Distante cerca de 
40 km da 
Chapada Gaúcha 
e 15 km do limite 
sul do PESA.  

A Vila da Serra é provida de comércio e de serviços 
simples e básicos, comuns das pequenas cidades. A 
população da Vila não tem informação e ligação com o 
PESA como uma unidade de conservação. Eqüinos e 
bovinos circulam livres pelas ruas. 
 
Esta área deve receber atenção especial na época da 
Festa de Santo Antônio, que acontece anualmente no 
mês de junho, há no mínimo um século. Atrai romeiros e 
festeiros de toda a região e de outros estados, 
superlotando a Vila. O comércio formal e informal é 
intensificado, o lixo é produzido em enorme escala e não 
é recolhido nem tratado adequadamente, viroses e 
bactérias contaminam a população nos dias 
subseqüentes a festa, os recursos naturais hídricos, 
principalmente dos rios Catarina e Feio, são degradados 
e poluídos. 
 

2. Comunidade 
do Morro do 
Fogo; 

Faz limite com o 
PESA em sua 
porção sudoeste, 
e ficam cerca de 5 
km distante da 
Vila, por trilhas 
dentro e fora da 
unidade. 
 

Comunidade antiga, vive próxima a escarpas da Serra e 
ao morro que dá origem seu nome. Com cerca de 10 
famílias, não tem assistência médica nem técnica para 
lidar com suas produções. Praticam a queima de roçados 
e criam algumas cabeças de gado. As crianças 
freqüentam a Escola do Morro do Fogo, limite ao PESA. 
Utilizam as águas do rio Catarina. 
 

3. Comunidade 
do Barro 
Vermelho; 

Faz limite com o 
PESA em sua 
porção noroeste. 
Para a Vila, são 
cerca de 10 km 
por trilhas no 
interior da 
unidade, ou 45 km 
pela estradas, 
dentro e fora do 

A comunidade do Barro Vermelho produz farinha de 
mandioca para comércio e agricultura de subsistência – 
feijão e verduras. Pratica a queima de roçados e cria 
alguns animais bovinos, suínos e eqüinos. Não tem 
assistência médica nem técnica para lidar com suas 
produções. As crianças freqüentam a Escola do São 
José, dentro do PESA. Utilizam as águas dos rios Pardo 
e São José. 
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PESA. 
 

4. Comunidade 
da Lagoa do 
Triste. 

Faz limite com o 
PESA em sua 
porção sudeste e 
dista cerca de 25 
km da Vila, por 
estradas no 
exterior da UC. 
 

Com cerca de 7 famílias, a comunidade vive próxima a 
escarpas da serra, fora da unidade, e a Lagoa do Triste, 
que tem parte no interior da UC. Criam gado, praticam a 
queima da roça e do pasto, produzem doces e 
agricultura de subsistência. Não possui assistência 
médica, técnica ou educacional.  

5.  Bacia e 
Praias do 
Catarina. 

Boa parte da 
extensão do rio 
faz o limite 
sudoeste do 
PESA. 
 

Fortemente impactadas pela ação antrópica, pelo 
pisoteio de gado e pelas estradas – principalmente, a 
MG-606 –, estão bastante assoreadas e com trechos 
erodidos. Boa parte das praias são utilizadas. 
 

6. Bacia do Rio 
Pardo. 

Faz o limite norte 
da Unidade e 
corta o Corredor 
Ecológico do Vão 
dos Buracos. 

A bacia do rio Pardo é utilizada por comunidades do 
entorno do Parque e tem extrema importância para o 
equilíbrio ecológico. Fortemente impactada pela ação 
antrópica, pelo pisoteio de gado e pelo uso das 
nascentes e veredas para plantio, está bastante 
assoreada e com trechos erodidos. 
 

7. Lagoa do 
Triste. 

Na porção 
sudeste da UC, 
parte da lagoa 
localiza-se dentro 
dos limites e, a 
outra parte, fora. 
 

A Lagoa do Triste tem beleza ímpar e se constitui em 
habitat e passagem de várias espécies de animais, 
sendo um local alvo de caça e captura de aves. 

 
As ações necessárias para cada área específica encontram-se no Subprograma de 
Integração com a Área do Entorno. 
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4.2.1  Matriz de Avaliação Estratégica  
 
 

 
Ambiente Interno Ambiente Externo Premissas 

Forças 
Restritivas 

Pontos Fracos: 
 
1. Caça de animais silvestres para 
tráfico 
2. Limites não demarcados 
3. Falta de estrutura para a 
fiscalização 
4. Queimadas constantes 
5. Estradas em locais inadequados 
6. Desinformação 
 

Ameaças: 
 
1. Pouco apoio da Prefeitura de 
Chapada Gaúcha 
2. Falta coleta de lixo 
3. Desmatamento das matas ciliares 
4. Lixão próximo à cidade e rios 
5. Não reposição da vegetação nativa 
6. Carência de programas que visem o 
manejo sustentável dos recursos 
naturais 
 

Defensivas ou de Recuperação: 
 
1. Integração ativa da prefeitura em 
ações diversas para defesa do PESA 
e do meio ambiente para melhoria do 
distrito. 
2. Demarcação do PESA e sua 
estruturação. 
3. Atividades constantes e ativas para  
informação e educação. 
4. Atividades urgentes para 
preservação dos ambientes 
ecológicos frágeis e de controle 
ambiental. 
 

Forças 
Impulsoras 

Pontos Fortes: 
 
1. Potencial para pesquisas  
2. Área de recarga hídrica 
3. Presença de animais ameaçados 
de extinção 
4. Ajuda na preservação da água 
para nosso próprio bem 
5. Permite a formação do corredor 
ecológico com outras UC’s 
6. Grande potencial turístico 
 

Oportunidades: 
 
1. Presença de ONG’s que atuam na 
região 
2. Plantas medicinais 
3. Criação de projetos ambientais 
4. Artesanato à base de buriti 
5. Cultura rica e diversificada 
6. Rodovia de acesso - MG-479 

Ofensivas ou de Avanço: 
 
1. Grande oferta de temas para 
pesquisas científicas diversas e pra o 
desenvolvimento socioeconômico 
local. 
2. Uso sustentável do potencial 
hidrológico e turístico para o bem da 
comunidade e do cerrado. 
3. Ação de ONG’s para avançar na 
proteção da natureza.  
4. Facilidade de acesso para o distrito 
e o PESA. 
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4.5 Normas Gerais do Parque Estadual da Serra das Araras    
 
 

O Parque Estadual da Serra das Araras dispõe das seguintes normas gerais de 
manejo: 
 

 As atividades de manejo dos recursos naturais devem contar com adequado controle 
e monitoramento por meio de estudos e estratégias específicas preestabelecidas e, 
quando necessário, por instrumentos legais estabelecidos pelas instituições gestoras 
responsáveis, visando prevenir constantemente possíveis impactos ambientais 
negativos. 

 As instalações de infra-estrutura e equipamentos a serem realizadas deverão estar 
preferencialmente dentro do estilo arquitetônico local, considerando as 
características histórico-culturais da região. 

 Os projetos específicos de recuperação, monitoramento, uso público, pesquisa e 
educação ambiental, deverão ser elaboradas e desenvolvidas, preferencialmente, 
sob coordenação e responsabilidade de profissionais especializados. 

 Caso o desenvolvimento de alguma atividade apresente indícios de danos ao 
Parque, a atividade deverá ser suspensa para avaliação, bem como para elaboração 
de técnicas preventivas e corretivas, se necessário. 

 Todo lixo produzido dentro do Parque deverá ser retirado de forma adequada e ser 
encaminhado para tratamento em locais apropriados no município de Chapada 
Gaúcha ou em outras localidades. 

 O decreto no 84.017 de 21/09/1979 que dispõe sobre a regulamentação dos Parques 
Nacionais e a instrução normativa IBAMA no 109/97 que trata das autorizações de 
pesquisa em Unidades de Conservação devem ser obedecidos. 

 São proibidos o ingresso e a permanência na Unidade, de pessoas portando armas, 
materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou quaisquer outras 
atividades prejudiciais à fauna ou à flora. 

 A infra-estrutura a ser instalada na Unidade limitar-se-á àquela necessária para seu 
manejo. 

 Ë vedada a construção de qualquer obra de engenharia que não seja de interesse da 
Unidade, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de 
transmissão, entre outras. 

 A fiscalização da Unidade deverá ser permanente e sistemática. 
 O uso do fogo será regulado pelas recomendações do manejo, sendo estritamente 

proibido quando possa colocar em risco a integridade dos recursos da Unidade. 
 As pesquisas a serem realizadas na Unidade deverão ser autorizadas pelo IEF 

segundo as determinações da legislação vigente. 
 São proibidas a caça, pesca, coleta e apanha de espécimes da fauna e da flora, 

ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que autorizadas pela 
Coordenação de Unidades de Conservação – CUCO/IEF. 

 A introdução ou reintrodução de espécies da fauna ou da flora somente serão 
permitidas quando autorizadas pela CUCO - IEF, orientadas por projeto específico. 

 É proibido o consumo de bebida alcoólica no interior da Unidade. 
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4.6 Programas de Manejo     
 
 

Os Programas de Manejo têm como objetivo agrupar as atividades afins ao 
desenvolvimento adequado da unidade de conservação, visando o cumprimento de seus 
objetivos específicos. Sua estruturação em Programas e Subprogramas permite que tais 
atividades estejam descritas em grupos temáticos específicos, facilitando, assim, a 
ordenação das ações para a gestão e o manejo do Parque. 

 
De acordo com o Roteiro Metodológico Para o Planejamento de Unidades de 

Conservação de Uso Indireto, IBAMA – 2002, cada subprograma deve constar com a 
seguinte estrutura: 
 

 Objetivos e Resultados Esperados: são os ideais a serem alcançados pelo 
planejamento 

 
 Indicadores: são mecanismos que possibilitam a análise do sucesso ou não dos 
objetivos e resultados esperados. 

 
 Atividades e normas: são as ações a serem desenvolvidas e acompanhadas 
mediante normas específicas, quando necessário. 

 
 Prioridades: são as ações a serem implementadas preferencialmente. 

 
 
 

Para a distinção das atividades e normas em cada subprograma, deve-se considerar a 
seguinte legenda de marcadores: 
 
 
1. Atividade 
 

1.1 Sub-atividade  
 
 Norma 
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4.6.1 PROGRAMA DE CONHECIMENTO 

 
“O objetivo principal deste programa é proporcionar subsídios mais detalhados para a 

proteção e o manejo ambiental. Está relacionado aos estudos, pesquisas científicas e ao 
monitoramento ambiental a serem desenvolvidos na Unidade de Conservação que 
subsidiem, preferencialmente, o manejo. Suas atividades e normas devem orientar as áreas 
temáticas das investigações científicas e os pesquisadores, visando os conhecimentos 
necessários ao melhor manejo da Unidade.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
 

4.6.1.1 Subprograma de Pesquisa 

 
 
Objetivos          
 

“O objetivo desse subprograma é conhecer melhor e de forma progressiva os recursos 
naturais e culturais da unidade de conservação e proporcionar subsídios para o 
detalhamento, cada vez maior, do manejo da mesma. Deve-se abordar as ações 
necessárias para incentivar a realização de pesquisas na área e a definição de linhas de 
pesquisa, visando obter o conhecimento preciso.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados        
 

 Pesquisas e estudos realizados e em andamento sobre os Patrimônios Natural (fatores 
abióticos, bióticos, fauna e flora), Cultural (bens culturais materiais) e Imaterial1 (bens 
culturais imateriais) e sobre os fatores socioeconômicos;  

 Conhecimento ampliado sobre a fauna e a flora;  

 Conhecimento ampliado sobre os aspectos culturais e socioeconômicos; 

 Efeito das queimadas caracterizado; 

 Recursos paisagísticos estudados; 

 Perfil do público visitante conhecido e pesquisa de opinião aplicada; 

 Capacidade de suporte das áreas de visitação avaliada; 

 Banco de Dados implantado e em funcionamento. 
 
Indicadores          
 

 Aumento da procura de pesquisadores para desenvolver e/ou continuar projetos no 
Parque, na Zona de Amortecimento e nos Corredores Ecológicos; 

 Aumentos significativos do número de estudos e pesquisas em andamento e concluídos; 

 Aumento significativo do conhecimento sobre os Patrimônios Natural e Cultural do 
Parque e entorno; 

 Número de exposições e apresentações das pesquisas realizadas em congressos 
científicos; 

 Informações disponíveis no Banco de Dados elaborado; 

                                                 
1
 De acordo com o Artigo 216 da Constituição Federal, “constituem o patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade 
brasileira”. Como Patrimônio Imaterial estão todas as formas de manifestação e sabedoria de 
comunidades tradicionais, tais como música, literatura, festas, danças, etc. 
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 Aumento da utilização do conhecimento sobre os recursos paisagísticos em áreas 
apropriadas; 

 Caracterização do efeito das queimadas em uso nas ações de proteção. 
 

Atividades e normas       
 
1. Elaborar e implantar um Banco de Dados para sistematizar o registro e 
acompanhamento dos estudos e pesquisas desenvolvidas no Parque.  

 
 Este Banco de Dados deverá ser realizado junto ao departamento de Controle e 

Monitoramento do IEF, com elaboração e acompanhamento de profissional 
especializado. 

 De acordo com a diversidade e especificidade de informações para serem 
alojadas no Banco de Dados, deverá ser estabelecido um sistema de 
informações e, se necessário, mais de um programa para atender as demandas 
específicas.  

 O profissional especializado do IEF deverá ser responsável por indicar qual a 
melhor forma para ser implementado o Banco de Dados, além de ser 
responsável pelo gerenciamento dos mesmos. 

 De acordo com a necessidade e dinâmica de se trabalhar as informações no 
Parque, o Banco de Dados deverá ser estruturado de forma a contar com 
sistema de alimentação e uso em computadores na Sede do IEF em Serra das 
Araras e na Sede do IEF em Belo Horizonte.  

 O profissional responsável pelo Banco de Dados deverá capacitar o Gerente da 
unidade para utilizar os programas específicos na sede do Parque. 

 Todos os pesquisadores que desenvolverem trabalhos no Parque e região de 
interesse deverão fornecer os resultados para serem incluídos no Banco de 
Dados.  

 Os dados de todas as pesquisa realizadas deverão ser sistematizados 
anualmente e, a cada período de 5 anos de vigência do Parque, os resultados 
anuais deverão ser analisados. 
 

2. Viabilizar estudos e pesquisas sobre Fatores Abióticos. 
 

2.1 Viabilizar o mapeamento geológico e geomorfológico da área do Parque e seu 
entorno, em escala 1:50.000 ou maior: caracterização detalhada do contexto local, 
como subsídio à reconstituição da evolução regional2. 
 

2.2 Viabilizar a caracterização dos solos e controle das erosões, elaborando um 
mapa em escala 1:50.000, apontando as erosões existentes e as áreas de 
susceptibilidade à erosões, ressaltando os pontos mais críticos: mapeamento 
pedológico, caracterização das variedades presentes e desenvolvimento de 
técnicas de controle em solos arenosos3. 
 

2.3 Viabilizar estudos técnicos sobre os danos causados pelas estradas buscando 
soluções para a conservação do solo e contenção de erosões e de processos de 
degradação. 

                                                 
2
 Sugere-se integração com estudos similares propostos para o Parque Nacional das Emas (Veiga, 

2003). 
3
 Sugere-se integração com estudos similares propostos para o Parque Nacional das Emas (Veiga, 

2003). 
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2.3.1 Estudar a viabilidade de transferência de estradas no interior do Parque 
para fora de seus limites. 
 
 Para os estudos indicados, deve-se considerar que estas estradas, atualmente, 

são utilizadas pela população local e, assim, é importante que a mesma não sofra 
uma alteração muito impactante nestes percursos, visando a harmonia local pela 
característica que UCs têm em beneficiar as comunidades tradicionais. 

 Existem várias estradas e trilhas próximas umas a outras na região do Riacho 
Fundo e do São José. Possivelmente, elas foram abertas na medida em que 
buracos e enxurradas dificultavam a travessia dos moradores da região. É 
necessário fazer um estudo criterioso para escolher a melhor forma de 
recuperação e transferência de alguns trechos.   

 Em relação ao item acima, o mesmo ocorre nas estradas Manoel Pinto, Antônio 
Rico e dos Elói. Estas têm longos trechos no entorno do PESA e, também, 
atravessam a unidade na área da Melancia / Riberãozinho. 

 
2.3.1.1 Estudar a viabilidade de deslocamento da estrada que liga a MG 060 e a 
do Ranulfo (na chegada à escola dos Porcos). 
 
2.3.1.2 Estudar a viabilidade de reativar uma antiga estrada dos Porcos, na 
Zona de Ocupação Temporária do Morro do Fogo, que chega a escola dos 
Porcos.  
 

2.4 Estudar as áreas para implantação de estruturas e equipamentos, de acordo 
com o sugerido no Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos, visando 
impedir riscos. 
 
2.5 Viabilizar um estudo detalhado sobre os recursos hídricos que influenciam o 
Parque, abrangendo toda a bacia dos rios Santa Catarina, Pardo, córregos Riacho 
Fundo e Feio.  

 
 A pesquisa deve dar conta do volume e qualidade das águas, os lançamentos de 

esgotos (sanitários e domésticos) in natura, trato com o lixo e características 
deste, durante todo o ano mas, principalmente, no período e logo após a Festa 
de Santo Antônio. Na mesma linha de buscar conhecer sobre usos das águas, é 
imprescindível saber de suas conseqüências para a saúde humana, identificando 
doenças diretas ou indiretas decorrentes de veiculação hídrica. 

 
2.6 Apoiar o levantamento da realidade dos poços perfurados, utilizados pelo 
poder público e outros particulares. 
 

 O levantamento deve abranger a qualidade e vazão, tratos e usos, 
contaminações possíveis do lençol freático. A saúde pública deverá ser envolvida 
na pesquisa para avaliar contatos, contaminações, doenças e tratos mais usuais, 
dos moradores, visitantes e romeiros, de modo a fornecer subsídios para planos 
de ação estratégicos. 

 
3. Viabilizar estudos e pesquisas sobre Fatores Bióticos. 

 
 Todas as coletas, tanto de fauna quanto de flora, deverão ocorrer mediante 

licença específica do IEF. 
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  Flora 
 

3.1 Viabilizar o aprofundamento dos levantamentos fitossociológicos (análise 
quantitativa) e florísticos (análise qualitativa) adicionais (maior esforço de 
coleta) para melhor caracterização florística e fitofisionômica do parque. 

 
 Esses levantamentos subsidiarão ações para recuperação e conservação de 

ambientes.  
 Um inventário da flora deverá ser realizado, ressaltando o status das espécies 

e constando a identificação e análise dos estados dos ambientes em que se 
encontram as espécies relevantes. 

 
3.1.1 Viabilizar estudos sobre aspectos fitossociológicos, de estrutura de 
populações e de auto-ecologia de espécies, visando a reabilitação ecológica de 
certas áreas dentro e no entorno do parque, tais como: margem do rio Santa 
Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo, a fim de evitar maiores 
desmoronamentos e perda da biodiversidade.  

 
3.2 Viabilizar estudos mais abrangentes do ecossistema aquático, incluindo 
avaliações da comunidade fitoplanctônica (microalgas).  

 
 O estudo das microalgas é de suma importância, pois estas funcionam como 

bioindicadores da qualidade da água, caracterizando, desta forma, o estado de 
conservação dos ecossistemas aquáticos. 

 Toda a região da Lagoa do Triste deve ser contemplada. 
 

3.3 Viabilizar o aprofundamento de estudo etnobotânico.  
 
 Este estudo deverá estar integrado a estudo no entorno do Parque, visando 

um inventário sobre as espécies de plantas utilizadas pelas comunidades 
locais (atributos medicinais, alimentícios, decorativos, entre outros), para 
embasar alternativas de produção para comunidades do entorno, em 
consonância com o Subprograma de Incentivo a Alternativas de 
Desenvolvimento. 

 Nenhuma espécie encontrada dentro do Parque poderá ser recolhida para fins 
pessoais.  

 As comunidades locais devem participar da pesquisa e serem integradas no 
processo de levantamento, fazendo desta ação, também, uma atividade para 
comunhão de interesses e criação de parcerias. Para esta ação, faz-se 
necessário a sensibilização da comunidade quanto as potencialidades 
oferecidas pelo cerrado que os cerca, a fim de promover a conservação e 
utilização sustentável dos recursos naturais. 

 
3.4 Viabilizar a realização de mapeamento das espécies invasoras da flora 
existentes no Parque visando as suas eliminações para não competirem com a 
flora nativa e a definição de métodos para erradicação das mesmas.  

 
3.5 Viabilizar pesquisas para identificação do estado de conservação das diversas 
formações vegetais encontradas no Parque. 
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3.6. Viabilizar estudos de aprofundamento na área de carrasco (ecótono caatinga-
cerrado), em função de suas peculiaridades por apresentar elementos de caatinga 
e importância para a caracterização ecológica do Parque. 
 
 

  Fauna 
  
A)   Aves  

 
3.7. Viabilizar estudos para a confirmação da presença do pássaro Taoniscus 
nanus (inhambu-carapé).  
 

 Caso essa espécie ameaçada seja confirmada no local, sugere-se o apoio a 
desenvolvimento de trabalhos sobre sua biologia e ecologia básicas, ainda pouco 
conhecidas, bem como um censo do número de indivíduos durante o período de 
canto. 

 
3.8. Promover programa de pesquisa das espécies de Ara choloroptera (arara-
vermelha) e Ara ararauna (arara-canindé), biologia e ecologia básicas, com ênfase 
na dinâmica populacional. 

 
 Deve-se fazer o levantamento e mapeamento de todas as áreas com registro de 

araras, podendo ser feito por meio de um mecanismo de coleta padronizada de 
dados a ser preenchido pelo pessoal de campo do parque, como mencionado no 
Subprograma de Monitoramento.   

 É recomendado dar especial atenção para a arara-vermelha, uma vez que número 
anotado na vereda do Triste é o maior conhecido para a região entre o rio 
Cariranha e o São Francisco e, também, por ser a ave símbolo da Unidade. 

 
3.8.1 Eleger a espécie Ara choloroptera (arara-vermelha) como espécie 
bandeira do PESA. 

 
 Como espécie bandeira, entende-se o animal que será o símbolo principal da 

UC, tanto para pesquisas aprofundadas, como para especial salvaguarda, 
incluindo a possibilidade de atividades de manejo e reintrodução.  

 O símbolo da arara vermelha é ideal para ser a espécie bandeira do PESA e 
poderá servir, também, como marca de divulgação do mesmo. 

 
3.9. Viabilizar estudos sobre o status das populações das seguintes espécies 
ameaçadas de extinção e raras existentes no Parque: Rhea americana (ema), 
Taoniscus nanus (inhambu-carapé), Ara choloroptera (arara-vermelha), Amazona 
xanthops (papagaio-galego), Euscarthhmus rufomarginatus, Sarcoramphus papa 
(urubu-rei) Geranoaethus melanolecus (gavião-pé-de-serra), Penélope 
superficiliaris (avoante) Asio stigius (coruja) Streptoprocne biscutata (andorinhão) 
e Knipolegus lophotes (maria-preta). 
 
3.10. Viabilizar a elaboração de um inventário de espécies, buscando acréscimo de 
novos registros para a unidade. 
 
 Tornam-se necessários levantamentos nos períodos de migração, especialmente 

no final das chuvas e no meio da estação seca.  
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 A região norte e nordeste do Parque é indicada como possibilidade de novos 
registros. 

 
3.11. Enfocar região de carrasco (ecótono caatinga-cerrado), em todos os 
levantamentos, que oferece um campo de pesquisa enorme no entendimento das 
comunidades de aves. 
 
3.12. Montar guias de campo para identificação, com hábitos, habitats, 
informações sobre a reprodução e distribuição de aves dentro do Parque e a 
distribuição geográfica. 

 
 Este guia pode servir também para subsidiar o desenvolvimento da atividade 

turística de observação de aves, estudando sobre os hábitos e locais de maior 
ocorrência. 

 
3.13. Viabilizar pesquisas sobre as aves migratórias. 
 
3.14. Promover programa de anilhamento das aves, em especial das aves 
migratórias. 
 
 O anilhamento deve ser acompanhado pelo CEMAVE – Centro de 

Monitoramento de Aves.  
 
 

B)    Mamíferos 
 

3.15 Viabilizar a elaboração de um inventário da fauna de quirópteros na região 
do PESA. 
 
3.16 Viabilizar estudos de longa duração com a fauna de pequenos mamíferos, 
com uma maior amplitude de habitats. 

  
 A área da serra é uma das principais a serem observadas. 

 
3.17 Viabilizar pesquisas de longa duração sobre o uso da área da serra por 
mamíferos de médio e grande porte.  

 
 Deve-se investigar, principalmente, quais são as rotas percorridas pelos 

animais, verificando a freqüência que esses animais sobem a serra, se existem 
variações sazonais (estação seca e chuvosa) na utilização desse ambiente. 

 
3.18 Viabilizar estudos mais detalhados, de longa duração, nos boqueirões 
presentes no PESA e entorno, mapeando e monitorando a fauna de mamíferos 
de médio e grande porte que utiliza esse ambiente em toda a sua extensão.  

 
 Para este estudo, espera-se a comprovação da hipótese de que esse ambiente 

também permite a presença de Panthera onca (onça-pintada), espécie 
ameaçada de extinção4.  

                                                 
4 No relatório de consultoria de mastofauna da AER, do Instituto Biotrópicos, consta que, segundo 

Peter G. Crawshaw Jr. (com. pess.) e FUMDHAM (1998), a ocorrência de onça-pintada no 
Parque Nacional Serra da Capivara, Piauí está condicionada à existência de boqueirões e grotas 
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3.19 Viabilizar a elaboração de um inventário de primatas em toda a região do 
PESA. 

 
 Este inventário visa aprofundar os registros das espécies verificadas na AER. 

No caso do sauim ou mico-estrela é de grande importância a confirmação da 
presença de Callithrix penicilata  (sagüi-de-tufo-preto) na área do PESA, pois 
pode ser que ocorra a espécie exótica Callithrix jacchus (sagüi-de-tufo-branco). 
Sendo confirmada a presença de tal espécie exótica, ações de manejo 
integradas a RDSVA e ao PNGSV deverão ser realizadas para se evitar a 
proliferação desses primatas na área. 

 
3.20 Viabilizar o desenvolvimento de estudos de longa duração com a espécie 
endêmica do cerrado Lycalopex vetulus (raposa-do-mato), visando suprir a 
escassez de informações sobre a biologia da espécie.  

 
 Esses estudos devem diagnosticar o status populacional local possibilitando a 

elaboração de ações concretas de conservação da espécie. 
 

3.21 Viabilizar pesquisas para a confirmação da presença de Oncifelis colocolo 
(gato-palheiro). 

 
 Para esta atividade, deve-se desenvolver estudos de ecologia básica tais 

como: densidade populacional, área de uso, dieta e preferência de habitat 
desse pequeno felino extremamente ameaçado.  

 
3.22. Viabilizar a realização de pesquisa sobre o status das populações das 
seguintes espécies ameaçadas de extinção e raras existentes no Parque: Puma 
concolor (onça-parda ou suçuarana), Chrysocyon brachyurus (lobo-guará), 
Oncifelis colocolo (gato-palheiro), Leopardus pardalis (jaguatirica), Tolypeutes 
tricinctus (tatu-bola) e Myrmecophaga tridactyla (tamanduá-bandeira), Tapirus 
terrestris (anta), Cabassus unicinctus (tatu-de-rabo-mole), Ozotocerus bezoarticus 
(veado-campeiro), Lontra longicaudis (lontra), Pecari tajacu (catitu), Lycalopex 
vetulus (raposa-do-campo) e Tamandua tetradactyla (tamanduá-mirim ou de 
colete). 
 
3.23. Viabilizar a realização de pesquisa sobre o status das populações da espécie 
endêmicas Lycalopex vetulus (raposa-do-campo) existente no Parque. 
 

3.24 Montar guias de campo para identificação das espécies de mamíferos, 
com hábitos, habitats, informações sobre a reprodução e distribuição dentro 
do Parque, a distribuição geográfica, entre outros. 

 
3.25. Viabilizar a realização de estudo específico sobre a presença de espécies 
representantes da fauna de outros biomas.  

 

                                                                                                                                                     
profundas apresentando vegetação típica, em sua maioria composta por mata seca semidecídua. 
Portanto, a existência desse tipo de ambiente no PESA pode permitir a ocorrência desse grande 
felino, mesmo que pouco abundante. Vale acrescentar que o PNGSV possui o único registro 
dessa espécie no noroeste do estado de Minas Gerais (Silva, 1998).  
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 Deverá ser dada especial atenção às áreas e técnicas de manejo de boqueirões 
que dão condições de trânsito e alimentação para aves e mamíferos que ali 
transitam. 

 
 

B)  Répteis e Anfíbios 
 

3.26. Viabilizar a realização de estudos complementares, de longa duração, para 
inventariar a herpetofauna, com registros georreferenciados e montagem de guias 
de campo para identificação, com hábitos, habitats, informações sobre a 
reprodução e distribuição dentro do Parque e a distribuição geográfica. 
 
3.27.  Viabilizar a realização de pesquisas sobre as seguintes espécies de 
importância taxonômica encontradas no Parque: Stenocercus cf. dumerili, 
Proceratoprhys sp. e Bufo sp, espécies não descritas de lagartos e anfíbio5, 
incluindo informações sobre sazonalidade do recrutamento, flutuações de 
abundância e capacidade de colonização de habitats naturais e perturbados e, 
também, informações básicas de história de vida. 
 
3.28 Viabilizar a realização de pesquisa sobre a espécie de calango Tropidurus sp. 
(batixó) encontrada nas áreas de baixada (constitui um táxon não descrito).  
 
3.29.  Viabilizar a realização de estudos de dispersão de espécies entre habitats. 
 
3.30.  Viabilizar a realização de estudos (registros de presença e ausência de 
populações) em sítios perturbados ou muito usados por moradores, visando 
recuperação de áreas degradadas (p.ex. experimentos de translocação de 
populações para estas áreas).  

 
 Sugere-se que este estudo dê subsídios para o monitoramento da fauna na 

matriz degradada (verificando quais espécies têm capacidade de utilizá-la) e nos 
fragmentos de cerrado de diferentes tamanhos e características fisionômicas e, 
também, para a estruturação de comunidades de répteis e anfíbios. 

 
3.31. Viabilizar a realização de estudos complementares, de longa duração, para 
inventariar as serpentes.  

 
 

C) Invertebrados 
 
3.32.  Viabilizar a realização de levantamentos sobre a fauna de invertebrados 
visando obter uma caracterização deste grupo faunístico dentro do Parque. 
 
3.33. Viabilizar a realização de estudos específicos para identificar possíveis 
vetores de zoonoses. 
 
3.34. Montar guias de campo para identificação das espécies de invertebrados, 
com hábitos, habitats, informações sobre a reprodução e distribuição dentro do 

                                                 
5
 No relatório da consultora em herpetofauna da AER, Paula Hanna Valdujo, consta que tais 

espécies já foram registradas na região (Parque Nacional Grande Sertão Veredas e Fazenda 
Trijunção), mas são ainda muito pouco conhecidas com relação à taxonomia e ecologia. 
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Parque, a distribuição geográfica, entre outros. 
 
4. Viabilizar a realização de estudos e pesquisas sobre Ambientes Aquáticos. 

 
 As comunidades que habitam próximas aos ambientes devem ser ouvidas e 

integradas no processo de pesquisa, uma vez que as mesmas utilizam tais 
ambientes há décadas.  

 
4.1 Viabilizar a realização de estudos para a caracterização geoquímica das águas 
superficiais e dos sedimentos de corrente.  
 
4.2 Viabilizar a realização de estudos sobre os níveis de contaminação físico-
química e bacteriológica nas águas superficiais, sedimentos de corrente e em 
peixes. 
 
4.3 Viabilizar a realização de estudos sobre os padrões de organização dos 
ecossistemas aquáticos e das comunidades de peixes e dos níveis de integridade 
ecológica, durante o período das chuvas. 
 
4.4 Viabilizar a realização de estudos para a determinação da época, tipo e locais 
de desova das espécies de peixes residentes e de espécies migradoras, bem como 
a verificação da importância relativa dos ecossistemas de veredas e lagoas 
marginais como áreas de desova, alimentação e abrigo para os jovens das 
espécies. 
 
4.5 Viabilizar a realização de estudos sobre a importância das zonas de transição 
terrestre-aquáticas (veredas, lagoas marginais e matas ciliares) na estrutura e 
dinâmica dos ecossistemas aquáticos. 
 
4.6 Viabilizar a realização de estudo sobre a importância relativa dos fatores 
abióticos (“bottom-up”) e da predação (“top-down”) para a organização das 
comunidades de peixes. 
 
4.7 Viabilizar atividades para elaboração de inventário de ictiofauna, com análise do 
status de conservação e indicação de ações de manejo.  

 
5. Estudar a possibilidade de incorporar novas áreas ao Parque, sendo: 1) As 
escarpas do morro: (a) na parte sul, a trilha que dá acesso a Capela, (b) na parte 
sudeste, a bacia do córrego Ribeirão, e (c) na parte leste, na bacia do córrego 
Vermelho; 2) A Lagoa do Triste em sua totalidade; e 3) A área de propriedade da 
empresa de reflorestamento Plantar S/A, nos limites das regiões leste e norte do 
Parque.  
 

 Em relação a parte do  morro que dá acesso a Capela, com objetivos e 
justificativas assentados na natureza humana do uso daquele espaço, 
primeiramente, o Morro não se separa da Serra das Araras e está no conjunto 
paisagístico de valor sociambiental. Em um segundo argumento, o Parque 
Estadual, ao abraçar o Morro, goza de oportunidades de ser entendido e 
apreendido como um reconhecimento do poder do Estado, sobre a importância 
da preservação daquele espaço e paisagem, como patrimônio da comunidade 
brasileira, regional e do lugar (Distrito de Serra das Araras). 
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 Em relação às terras da Plantar, uma sugestão é propor ao proprietário a criação 
de RPPNs na área. 

 As comunidades que habitam próximas ou dentro das áreas indicadas devem ser 
ouvidas e integradas no processo de pesquisa, fazendo desta ação, também, 
uma atividade para comunhão de interesses e criação de parcerias.  

 
5.1 Analisar a contextualização social e espacial da comunidade do Barro 
Vermelho, situada no limite do Parque em sua parte extrema norte, buscando 
inseri-la institucionalmente a área do Corredor Ecológico do Vão dos Buracos. 

 
 A comunidade do Barro Vermelho mantém afinidade, convivência e interesses 

compartilhados com as comunidades do Vão dos Buracos. A conservação da 
natureza de comunidades humanas no entorno de Parques é uma estratégia que 
acena para a eficácia de criação de redes de parceria e de compartilhamento de 
responsabilidades no processo de gestão da Unidade de Conservação e da 
consecução dos seus objetivos ecológicos para a sociedade. 

 
6. Realizar estudos e pesquisas sobre as queimadas e seus efeitos. 
 

 Estes estudos devem ser desenvolvidos em locais onde já houve queimadas.  
 Só serão permitidas ações de manejo de fogo após pesquisas que demonstrem a 

viabilidade e adequação de tais ações. 
 

6.1 Investigar os impactos de aceiros sobre os solos, para avaliação dos possíveis 
danos e conseqüente estabelecimento de critérios adequados às condições locais.  

 
 Sugere-se evitar abertura de novos aceiros até que se estabeleçam normas 

seguras para sua execução e manutenção. 
 
7. Analisar os elementos das paisagens naturais visando utilizá-los em projetos de 
recuperação de áreas degradadas e, também, de paisagismo. 
 

 Estes estudos devem visar a utilização de espécies e elementos da paisagem 
para recuperação de áreas degradadas do PESA, do seu entorno e das estradas 
próximas, para a separação visual de áreas administrativas das áreas de uso 
público dentro da Unidade, para projetos de recomposição em outros lugares 
(como nos municípios do entorno do Parque) e, também, para servir como modelo 
para outras UCs. 

 
7.1 Utilizar apenas espécies nativas para projetos de paisagismo. 

 
 Não é permitida a retirada de mudas de espécies na área do Parque para serem 

utilizadas nos projetos de paisagismo.   
 As plantas nativas a serem usadas deverão ter origem em viveiros do Estado, da 

Embrapa e/ou de outras instituições afins. 
 

 
7.2 Promover o desenvolvimento de estudos sobre aspectos silviculturais de 
coleta de sementes e produção de mudas, comportamento em plantios, entre 
outros importantes para o sucesso da recuperação visando a reabilitação 
ecológica de certas áreas dentro e no entorno do parque, tais como: margem do 
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rio Santa Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo, a fim de evitar maiores 
desmoronamentos e perda da biodiversidade. 

 
8. Estimular e apoiar estudos e pesquisas sobre fatores sócio-econômicos e culturais. 
 

 Esta atividade deve priorizar a participação da comunidade não apenas como 
objeto de estudo, mas, principalmente, como fonte de sabedoria e público 
potencial para utilização dos dados levantados para seu próprio bem, ao resgatar 
memórias e incentivar a auto-estima.  

 
8.1 Estimular e apoiar a realização de um levantamento dos bens de patrimônio 
cultural material e imaterial (saberes e fazeres, formas de expressão, edificações, 
celebrações, etc.) na comunidade de Serra das Araras e comunidades do entorno 
do Parque.  

 
 É sabido que a região tem forte expressão cultural artística, principalmente, no 

que se refere a música e dança6.  
 Este levantamento deve visar a obtenção de conhecimento apurado para 

subsidiar um futuro projeto de registro do Patrimônio Imaterial7 e, também, a 
valorização dos saberes da comunidade para e com ela própria.  

 O levantamento servirá como documentação histórica da região e das 
características culturais brasileiras, além de servir para enriquecer nas atividades 
de recreação e interpretação. 

 Algumas expressões a serem pesquisadas são a música e a dança de São 
Gonçalo (Grupo Folclórico de São Gonçalo da Serra das Araras), composições de 
músicas regionais (Sisley), ervas medicinais e benzas (D. Antônia), registros 
fotográficos e acontecimentos históricos (Sr. Gera). 

 Sugere-se que o levantamento, bem como o registro, esteja integrado a ações 
similares em todo o município e no município de Formoso. 

 Esta atividade está ligada às atividades do Subprograma de Educação Ambiental, 
do Subprograma de Recreação e do Subprograma de Alternativas de 
Desenvolvimento e, assim, deve ser vista como um forte e rico conteúdo a ser 
trabalhado para o desenvolvimento integrado do Parque. 

 
8.2 Estimular e apoiar a realização de um levantamento, junto a comunidade, sobre 
as impressões e os acontecimentos da Festa e Romaria de Santo Antônio e da 
Festa de Santa Cruz, buscando resgatar a origem da história e incentivar a 
comunidade a preservar suas lembranças e suas práticas tradicionais.  
 

 Resultados deste processo de levantamento devem servir para subsidiar 
mudanças na anual Festa de Santo Antônio, fazendo introduções das 
expressões tradicionais na programação da festa. 

                                                 
6
 As manifestações da música e da dança tradicional deverão ser prioritárias devido: (i) à sua 

riqueza e, ao mesmo tempo, à fragilidade de manutenção perante a massificação musical 
existente; (ii) ao fato deste tipo de manifestação possuir datas específicas de realização – em 
festas tradicionais, com espaçamento de um ano entre uma data e outra; (iii) à descaracterização 
cultural na Festa de Santo Antônio. 
7
 O registro do Patrimônio Imaterial é realizado utilizando o Inventário Nacional de Referências 

Culturais – INRC, instrumento legal elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, e pelo Ministério da Cultura.  
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 Deverão ser acionados o Ministério Público e o setor jurídico do IEF para 
buscar soluções de problemas relacionados com trabalho infantil e exploração 
sexual.  

 
8.3 Estimular o desenvolvimento de estudos sobre a passagem na região (i) dos 
naturalistas do século XIX (Gardner, Von Martius, Spix); (ii) da Coluna Prestes; (iii) 
de João Guimarães Rosa.  
 
8.4 Estimular o desenvolvimento de estudos sobre os acontecimentos relacionados 
a história de Antônio Dó e seu bando na vila. 
 
8.5 Estimular pesquisas sobre o conteúdo histórico e sociocultural das trilhas 
existentes no Parque (p. ex. Trilha do Bastião e Trilha do Zé Santana). 
 
8.6 Viabilizar a realização de levantamentos sócio-econômicos e de opinião na vila, 
nas comunidades circunvizinhas ao Parque e no município de Chapada Gaúcha.  
 
8.7 Estimular o aprofundamento de pesquisas socioculturais e antropológicas 
sobre as populações locais do Parque, das comunidades circunvizinhas e do 
município de Chapada Gaúcha. 
 

 Sugere-se elaborar projetos de pesquisa para construir um conhecimento mais 
detalhado sobre diferentes grupos humanos presentes na região e entorno, 
centrando em seus aspectos e valores sócio-econômicos e de grupo. Uma 
sugestão técnica é de utilizar método de pesquisa para traçar as relações de 
parentesco e de compadrio, que já despontam como uma característica forte 
das famílias e lugares. 

 É urgente conhecer (e se fazer conhecer) a população residente no interior do 
Parque e em sua Zona de Amortecimento, bem como nos Corredores 
Ecológicos. A troca de conhecimentos pode ser um primeiro passo para a 
construção de relações de confiança e de cooperação entre as partes.  

 
9. Realizar estudos e pesquisas sobre o público visitante. 

 
9.1 Viabilizar estudos de mercado para indicar o público alvo potencial do PESA e 
os instrumentos para atração e conquista do mesmo. 
 

 Sugere-se que esta atividade faça parte de estratégica de desenvolvimento do 
IEF que contemple as UCs do norte do Estado. 

 Este levantamento deve contemplar as comunidades dos municípios 
circunvizinhos da Chapada Gaúcha, Arinos, Formoso, Januária e São Francisco 
visando identificar o potencial de público regional. 

 Sugere-se enfocar especialmente o público de Observadores de Aves, visando 
subsidiar uma divulgação específica. 

 
9.2 Realizar estudo permanente sobre o perfil do visitante do Parque. 

 
 Como um dos instrumentos de pesquisa, uma pequena ficha deve ser elaborada 

para o visitante preencher seus dados pessoais (nome, idade, sexo, profissão, 
grau de escolaridade e renda mensal) e demais informações pertinentes (origem, 
meio de transporte utilizado, destino final da viagem, etc.).  
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 Esta ficha deve estar disponível no Centro de Visitantes da Serra das Araras, local 
em que o visitante se reportará para comprar ingressos ao Parque.  

 
9.2.1 Aplicar pesquisa de opinião aos visitantes sobre sua visitação a Unidade. 

 
 A pesquisa de opinião, a ser elaborada, deverá conter informações sobre a 

experiência do visitante no PESA: atividades realizadas, preferências, grau de 
satisfação, opiniões sobre o Parque, as atividades e serviços, e outros, sendo a 
pesquisa um importante instrumento para indicar as ações adequadas de manejo 
das atividades de recreação e, conseqüentemente, das atividades de 
monitoramento, educação e interpretação ambiental.  

 O questionário deve ser entregue no Centro de Visitantes da Serra das Araras, e 
o visitante deve responder na volta do passeio, deixando-o nos portões ou no CV 
da Serra das Araras. 

 A pesquisa deverá ter base estatística estabelecida, para sua validação.  
 Deverá ser realizada com freqüência e interpretada de seis em seis meses, 

geralmente no período pós férias (meses de fevereiro e agosto) e os resultados 
deverão constar no Banco de Dados. 

 
10. Realizar estudos sobre capacidade de suporte. 
 

10.1 Aprofundar estudos sobre a capacidade de suporte estabelecida neste Plano 
de Manejo, após o início da visitação nas áreas indicada (Praia de São José, subida 
a serra e rio Santa Catarina), visando o monitoramento dos pontos e trilhas de 
visitação subsidiando o Subprograma de Monitoramento. 
 
10.2 Realizar estudo específico sobre capacidade de suporte na trilha de subida a 
serra. 
 
10.3 Realizar estudos específicos sobre o impacto ambiental proveniente da 
visitação pública visando analisar o nível de impacto negativo (para subsidiar o 
Subprograma de Monitoramento). 
 

11. Realizar pesquisas sobre os recursos naturais existentes na região propícios à 
visitação. 
 

11.1  Viabilizar pesquisas na Zona de Amortecimento, Corredores Ecológicos e nos 
municípios vizinhos, objetivando o levantamento de recursos naturais para (i) o 
desenvolvimento de atividades turísticas na região, (ii) a implantação de outros 
tipos de UCs, (iii) a possibilidade de ações conjuntas a outras UCs e municípios 
para desenvolvimento integrado da região. 
 
 A pesquisa deve ser trabalhada visando que seus resultados colaborem com a 

preservação de recursos naturais da região. 
 Dos lugares que forem identificados, deverão ser levantados dados como: 

propriedade e uso atual admitido pelo proprietário ou gestor, usufruto de público e 
com qual tipo de atividades desenvolvidas, grau de conservação, conflitos, entre 
outros. 

 Esta pesquisa está ligada às atividades dos Subprogramas de Monitoramento, de 
Educação Ambiental, de Alternativas de Desenvolvimento e de Controle de 
Desenvolvimento e deve, assim, ser realizado como um instrumento para a gestão 
e desenvolvimento do Parque e região. 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 181 

 
 
Prioridades         
 

 Viabilizar o mapeamento geológico e geomorfológico da área do Parque e seu 
entorno; 

 Viabilizar a caracterização dos solos e controle das erosões; 

 Realizar estudos técnicos sobre conservação do solo e estradas; 

 Viabilizar a realização de mapeamento das espécies invasoras da flora existentes no 
Parque visando as suas eliminações para não competirem com a flora nativa; 

 Viabilizar estudos de aprofundamento na área de carrasco; 

 Viabilizar estudos para a confirmação da presença do pássaro inhambu-carapé 
Taoniscus nanus; 

 Promover programa de pesquisa das espécies de arara-vermelha Ara choloroptera e 
arara canindé Ara ararauna 

 Viabilizar estudos sobre o status das populações das espécies da fauna ameaçadas 
de extinção e raras existentes no Parque;  

 Viabilizar a realização de levantamentos sobre a fauna de invertebrados; 

 Viabilizar a realização de estudos e pesquisas sobre Ambientes Aquáticos; 

 Estudar a possibilidade de incorporar novas áreas ao Parque; 

 Realizar estudos e pesquisas sobre as queimadas e seus efeitos; 

 Estimular e apoiar estudos e pesquisas sobre fatores sócio-econômicos e culturais. 
 
 
 

4.6.1.2 - Subprograma de Monitoramento Ambiental 

 
 
Objetivos         
 

“Tem por objetivo o registro e a avaliação dos resultados de quaisquer fenômenos e 
alterações naturais ou induzidos, através do acompanhamento da evolução dos recursos da 
Unidade de Conservação e Área de Influência através da identificação de indicadores e/ou 
espécies-chave; obtenção de subsídios para o melhor manejo da área; acompanhamento da 
regeneração de áreas degradadas; monitoramento de todo e qualquer uso admitido, como: 
fiscalização, visitação, administração, manutenção e pesquisa.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados       
 

 Queimadas sendo monitoradas e seus efeitos acompanhados; 

 Alteração da cobertura vegetal da área de influência do Parque sendo monitorada; 

 Qualidade das águas do Parque sendo esporadicamente analisadas; 

 Erosões monitoradas e controladas; 

 Recuperação de ambientes impactados sendo monitorada; 

 Efeitos da visitação sendo acompanhados; 

 Resultados de pesquisas consolidados e registrados no Banco de Dados. 
 
Indicadores         
 

 Série histórica de queimadas em base de dados; 
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 Série histórica de alteração de cobertura vegetal no PESA e entorno; 

 Número de análises de qualidade da água realizadas; 

 Número de hectares erodidos sendo monitorados e controlados; 

 Número de hectares de ambientes impactados sendo monitorados e controlados; 

 Número de pesquisa sobre efeitos da visitação realizadas ou em andamento; 

 Número de solicitações aos registros do Banco de Dados. 
 
Atividades e normas       
 
1. Viabilizar monitoramento dos dados climáticos e hidrológicos. 
 

1.1. Sugere-se a medição e armazenagem de dados climáticos em um ponto no 
interior do Parque, na Base de Apoio à Pesquisa do Riacho Fundo, e outro na sede 
administrativa da Unidade, em Serra das Araras. Estes dados serão úteis para 
auxiliar os trabalhos de pesquisa em geral, para o cálculo do índice de risco de 
incêndios, para melhor definir estratégias de combate à incêndios, dentre outras 
funções.  
 

 Deverão ser instaladas mini-estações meteorológicas em pontos determinados. 
 
1.2 Providenciar a instalação de réguas de nível fluviométrico na foz de cada 
unidade hidrográfica (rios Santa Catarina, Pardo e São José e Riacho Fundo). 

 
 Deverão ser medidos e armazenados dados referentes a: pluviosidade, umidade 

relativa do ar, temperatura máxima e mínima, velocidade e direção do vento e 
pressão atmosférica. 

 Deverão ser gerados relatórios mensais para estabelecimento de séries históricas 
sobre os diferentes dados, os quais deverão ser incorporados ao Banco de Dados 
da Unidade. 

 
2. Realizar um trabalho contínuo de monitoramento e mapeamento das queimadas, 
visando: (a) auxiliar na definição das estratégias de manejo do fogo; (b) auxiliar na 
estratégia de prevenção e combate aos incêndios no Parque através da definição das 
áreas de maior risco e incidência de incêndios.  

 
 Este trabalho deverá ser feito com o uso de GPS para definição das coordenadas 

exatas e dos limites das áreas queimadas.  
 Este trabalho deverá ser integrado com o Departamento de Controle e 

Monitoramento do IEF, para confecção de mapas e análise de imagens de 
satélite. O departamento deverá usar um programa de computador para realizar 
este mapeamento e quantificação das áreas queimadas. 

 Anualmente, o grupo de Brigada de Incêndios deverá receber informação sobre o 
trabalho desenvolvido e capacitação voltada para as atividades deste 
monitoramento. 

 
2.1 Produzir um mapa na escala 1:100.000 que abrangerá todas as áreas 
queimadas, a cada ano, visando estabelecer uma série histórica sobre os locais e 
áreas queimadas e acompanhar a regeneração da vegetação. 
 
2.2 Monitorar a regeneração da vegetação atingida pelas queimadas. 
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 O aprofundamento desta atividade poderá ser realizado com o apoio de Instituições de 
Ensino Superior e instituições de áreas afins. 
 

3. Viabilizar a realização de um monitoramento contínuo sobre a qualidade das águas 
e ambientes aquáticos. 

 
3.1 Implantar um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais 
abrangendo os cursos d‟água do Riacho Fundo (interior da Unidade) e dos rios 
Santa Catarina (que divisa o Parque em sua porção sudoeste) e Pardo (que divisa o 
Parque em sua porção norte), bem como nos cursos tributários dos mesmos.  

 
 Este programa visa o diagnóstico dos efeitos da ocupação antrópica e criação de 

gado, identificação de parâmetros sobre sua integridade física e avaliação dos 
efeitos de proteção do entorno. 

 O monitoramento deve enfocar as análises bacteriológicas, geoquímicas, físico-
químicas, metais pesados e agrotóxicos. 

 Utilizar anfíbios (por exemplo, Epipedobates flavopictus, Hyla biobeba, dentre 
outras) e libélulas como indicadores para análises de qualidade de água. 

 Deverão ser estabelecidos acordos com centros de análises que trabalham com 
estes tipos de dados. A periodicidade das análises dependerá do programa a ser 
estabelecido junto ao órgão conveniado. 

 
3.2. Implantar um sistema de monitoramento anual dos ambientes aquáticos a 
serem recuperados em consonância com os Subprogramas de Pesquisa e de 
Manejo de Recursos.  
 

 Deverão ser estabelecidos acordos com instituições de pesquisa. 
 
4. Monitorar as erosões e assoreamentos. 

 
 4.1. Realizar monitoramento dos pontos mapeados como mais suscetíveis a 
ampliação das erosões e assoreamentos existentes, tais como: trechos de algumas 
estradas existentes no Parque (estradas Manoel Pinto, a trilha do Grotão e a da 
Ranulfo/Morro do Fogo - redondeza da escola do Morro do Fogo), margens, 
vertentes e planícies do rio Santa Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo. 

 
 Este monitoramento deverá ter maior freqüência na época das chuvas.  

 
4.2. Monitorar a recuperação das erosões existentes no Parque, conforme indicado 
no Subprograma de Manejo de Recursos.  
 

5. Monitorar, constantemente, as estradas de rodagem dentro da Unidade. 
 
6. Monitorar a retirada do gado dos moradores da Unidade e do entorno. 
 

 É expressamente proibido o uso da Unidade para pastoreio de gado. 
 
7. Monitorar aspectos da Flora e da Fauna do Parque. 
 

7.1. Monitorar a regeneração da vegetação nas áreas a serem recuperadas, em 
consonância com os Subprogramas de Pesquisa e de Manejo de Recursos. 
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 As áreas em recuperação vegetacional no parque necessitam de um 
monitoramento de longo prazo, através da designação de regiões fixas e o 
estabelecimento de metodologia padronizada no local. A possibilidade de 
compreender como o cerrado responde à interrupção da pressão humana direta 
e ao pastoreio, inclusive as comunidades de fauna, torna o fato uma prioridade 
de pesquisa para a unidade ao longo de décadas. 

 
7.2. Monitorar as populações das espécies da fauna citadas no Subprograma de 
Pesquisa.  
 
 Sugere-se que este monitoramento seja realizado pelos funcionários do IEF, 

bastando haver um mecanismo de coleta padronizada de dados a ser 
preenchido pelo pessoal de campo do parque e sua gerência, sendo depois 
compilado. Basta a data, local o mais preciso possível, descrição da atividade 
desenvolvida pelos animais e número de indivíduos observados. Caso haja um 
bom entendimento de mapas, um croqui associado a cada ficha de coleta de 
dados com os limites do parque estadual, vizinhos, hidrografia e orografia 
básicas permite plotar cada observação. Ao ser feita qualquer atividade 
rotineira, a ficha de coletas de dados incorpora-se ao relatório de atividades 
desenvolvidas. A tabulação desses dados ao longo do tempo fornece uma 
fonte inestimável de informações para o gerenciamento da unidade, 
monitoramento de locais ou espécies, bem como para planejamento de 
atividades específicas, tais como fiscalização, visitação e outras. Além disso, 
no evento da transferência natural de um funcionário, não é perdida a memória 
da unidade para essas características. 

 Este monitoramento pode ser objeto de pesquisa contínua a ser realizada através 
de acordos de Cooperação Técnica, com instituições de pesquisas (por exemplo: 
Departamento de Zoologia da UnB, UFMG, UFV, UNIMONTES, dentre outras), de 
preferência que já atuam no cerrado.  

 
8.  Monitorar a atividade turística. 
 

8.1. Monitorar o impacto ambiental em geral (flora, fauna, solo, ambientes 
aquáticos) nos Setores de Visitação Praia de São José e rio Santa Catariana, 
visando conhecer mudanças influenciadas pelas atividades turísticas. 

 
 Este trabalho deve ser feito de forma contínua, usando como parâmetros os 

instrumentos estabelecidos no estudo de capacidade de suporte. 
 Deverão ser estabelecidos acordos com instituições de pesquisa para a realização 

destas atividades.  
 Deverão ser estabelecidos indicadores de avaliação de impactos. 
 Considerando que a capacidade de suporte estabelecida neste Encarte de 

Planejamento é um indicativo preliminar, deve-se manter os resultados 
alcançados para subsidiar a definição dos mesmos, junto a ações de análise e 
monitoramento. 

 Considerando que o nível de impacto sobre o meio ambiente depende, também, 
do comportamento do visitante, o monitoramento deve visar a possibilidade de 
intervenção da administração da UC nos processos de recreação, onde 
programas de educação e informação devem ser mais incisivos, bem como 
interferências tecnológicas, quando necessário. 

 Deverá ser elaborada uma ficha técnica de observação (i) das áreas de visitação 
e (ii) do comportamento dos visitantes, a ser preenchido por condutor de visitantes 
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local ou por funcionário capacitado do IEF, visando registrar tanto ações que 
indiquem os impactos negativos ao ambiente como ações consideradas 
pertinentes e adequadas do comportamento dos visitantes. 

 
9. Monitorar o uso dos animais de montaria nas atividades de fiscalização e de 
transporte utilizado pelos atuais moradores da Unidade. 
 

 O tipo de uso permitido aos funcionários da UC é a fiscalização; e aos moradores 
do Parque e do entorno é para transporte (como usualmente já se faz, utilizando 
as estradas da área da UC) até que as questões de regularização fundiária e de 
mudanças das estradas sejam resolvidas.  

 É proibido o livre pastoreio desses animais pelo Parque. 
 
9.1 Monitorar os animais de montaria a serviço da UC e as áreas de percurso dos 
mesmos. 

 
 Os animais de montaria em serviço da UC deverão estar sempre vacinados e 

serem constantemente monitorados quanto as suas condições de saúde, com 
vistas a não oferecer risco de disseminação de doenças. 

 Este monitoramento deve privar pela sanidade dos animais – para proteção das 
espécies da fauna do cerrado e pela não disseminação de espécies vegetais 
intrusas ao ambiente. 

 Para o monitoramento adequado dos animais, deve-se realizar tratamento de 
zoonoses; alimentação adequada; estruturação de estábulos; impacto nas trilhas 
e disseminação de espécies. 

 O monitoramento deve ser feito constantemente pelos funcionários responsáveis, 
por meio de observação livre das áreas utilizadas. 

 O registro fotográfico das áreas também é sugerido para acompanhar ao processo 
das áreas. 

 
9.2 Implantar um projeto piloto específico de análise dos trechos das trilhas 
realizados com animais de montaria.  

 
 Poderá ser contratada ou conveniada uma instituição de ensino e/ou pesquisa 

para desenvolver projeto de estudo do uso do animal de montaria no Parque.  
 O projeto deve visar o diagnóstico das condições ambientais, físicas e 

operacionais ideais para o uso do animal no PESA. A partir de experiência prática 
nesta trilha, serão indicadas as condições para utilização e manejo adequados, 
tanto nesta, como nas demais trilhas onde poderão ser desenvolvidas atividades 
de recreação. 

 O projeto deverá detalhar formas e instrumentos de pesquisa para monitoramento 
da atividade e medidas preventivas ao impacto ambiental por meio de 
intervenções na trilha e outros métodos.  

 O projeto deverá contemplar, obrigatoriamente e no mínimo, os métodos 
adequados para tratar dos seguintes aspectos: 
 Preparação e manutenção dos animais; 
 Tratamento de zoonoses; 
 Alimentação adequada; 
 Estrutura de currais e/ou piquetes; 
 Impacto na trilha; 
 Disseminação de espécies; 
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 Indicativos para utilizar os animais em outras áreas no Parque, conforme 
previsto; 

 Sistema de troca de animais; 
 Controle da saúde dos animais. 

 
10. Monitorar, através de visitas periódicas, a forma de exploração agrícola das 
fazendas do entorno (Zona de Amortecimento e Corredores Ecológicos) para 
acompanhar e verificar se as atividades previstas em eventuais licenças estão sendo 
cumpridas e se as mesmas não estão causando danos ao Parque. 
 

 Este trabalho deverá contar com o apoio de dados a serem obtidos através de 
outras atividades deste subprograma, tais como interpretação de imagens de 
satélites, análises de qualidade de água, etc, observando atividades indicadas no 
Subprograma de Controle Ambiental. 

 A administração do Parque poderá fazer algumas destas visitas em conjunto com 
técnicos de outros órgãos como, por exemplo, da Polícia Florestal. 

 
11. Incorporar os dados gerados das atividades deste subprograma no Banco de 
Dados a ser criado para o Parque. 
 
 
Prioridades         

 

 Implantar um programa de monitoramento da qualidade das águas superficiais da 
Unidade; 

 Monitorar as populações de espécies raras da fauna; 

 Monitorar a regeneração da vegetação nas áreas a serem recuperadas; 

 Monitorar e mapear as queimadas; 

 Realizar monitoramento dos pontos mapeados como mais suscetíveis a ampliação 
das erosões. 
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4.6.2 – PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

 
 
“Este programa tem como objetivo ordenar, orientar e direcionar o uso da unidade de 

conservação pelo público, promovendo o conhecimento do meio ambiente como um todo e, 
principalmente, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, situando a Unidade e 
seu entorno”. 

 
Este programa deverá também prever ações no que diz respeito à recreação e 

atendimento ao visitante.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
 

4.6.2.1 – Subprograma de Recreação 

 
 
Objetivos         
 

 “Destina ao estabelecimento e ordenamento das atividades que o público pode 
desenvolver na unidade de conservação, em relação à recreação e lazer. O objetivo maior é 
o enriquecimento das experiências de caráter ambiental dos visitantes, de acordo com as 
aptidões e potencialidades dos recursos específicos da área. 

 
As normas deste subprograma deverão contemplar a segurança dos visitantes.” 

(IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados       
 

 Aspectos ambientais e culturais harmonicamente desenvolvidos nas atividades 
turísticas; 

 Visitação ao setor da Praia São José implantada e em funcionamento; 

 Visitação ao Rio Catarina implantado e em funcionamento; 

 Visitação a Trilha da Serra implantada e em funcionamento; 

 Centros de Visitantes da Vila e da Praia São José implantados e em funcionamento; 

 Sistema de venda dos ingressos e controle da visitação consolidado; 

 Visitantes satisfeitos com o receptivo no Parque; 

 Moradores dos municípios circunvizinhos e das comunidades do entorno mais 
envolvidos e satisfeitos com as possibilidades de renda e recreação que o PESA 
oferece. 

 
Indicadores         
  

 Números estipulados pela capacidade de suporte testados e consolidados; 

 Número crescente de turistas e visitantes que visitam Parque; 

 Número crescente de moradores locais e das proximidades visitando o PESA; 

 Número de visitantes retornando ao Parque; 

 Número de opiniões positivas sobre as atividades desenvolvidas; 

 Número de visitas aos Centros de Visitantes da Vila e da Praia São José; 

 Número de ingressos vendidos e operação de controle bem sucedida. 
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Atividades e normas        
 
Considerar as seguintes normas gerais para as atividades de visitação: 
 

 A realização dos roteiros de visitação deverá considerar a capacidade de suporte 
estabelecida para cada área sendo, a mesma, tema para monitoramento. 

 Qualquer atividade poderá ser interrompida no momento em que forem 
percebidos danos representativos a determinados aspectos do meio ambiente, 
seguido de estudo, ações de manejo e intervenções, quando necessário. 

 Sugere-se que o período de visitação do parque ocorra com restrições no 
período das chuvas, em função da fragilidade do ambiente e do 
comprometimento da segurança dos visitantes e condutores.  

 A realização das atividades de uso público será efetivada na medida em que 
forem instalados os equipamentos e serviços necessários, a saber: 
 Sistema de controle da visitação e de comunicação em funcionamento; 
 Centro de Visitantes do Distrito de Serra, o qual poderá funcionar, 

inicialmente, na Sede Administrativa do IEF, mediante sua reforma e 
adequação; 

 Alocação e capacitação de funcionário para uso público, além de condutores 
de visitantes capacitados; 

 Estacionamentos nos locais de visitação onde há previsão de acesso 
motorizado; 

 Implantação e manutenção das trilhas e estradas, implantação das trilhas, 
sinalização e demais equipamentos recomendados em cada área de 
visitação. 

 Visando facilitar o entendimento sobre as áreas de visitação do Parque, dividiu-
se as mesmas em três áreas: a) Setor de Visitação da Praia de São Jose; b) 
Trilha do Rio Catarina; c) Trilha de subida a Serra do Sr. Milton. 

 É indicado que tais áreas sejam sinalizadas e interpretadas ambiental e 
culturalmente, se necessário e possível, com linguagem visual uniforme e, 
sempre, precedendo de projeto específico que indique as melhores formas e 
priorize a simplicidade e harmonia ao meio ambiente com extremo cuidado com a 
poluição visual. Algumas indicações especiais estão descritas ao longo deste 
encarte e no Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental.  

 Deve-se considerar o conforto térmico dos visitantes em todas as atividades 
previstas. 

 Não será permitido o uso de aparelhos sonoros (apenas em atividades de 
educação ambiental). 

 O Parque será aberto para visitação das 7h às 17h00‟. 
 Os visitantes que realizarão atividades diferenciadas necessitando de horários 

distintos de visitação (Observação de Aves) deverão ser autorizados pela 
administração do Parque. 

 É proibido alimentar qualquer espécie de animal silvestre. 
 Passeios montados serão iniciados de forma experimental na Trilha São José, 

somente após os resultados desta experiência será aderida a realização do 
passeio em outras trilhas já previstos neste plano. 

 Todas as estruturas deverão prever o acesso aos portadores de necessidades 
especiais. 

 
(Para a visualização das localidades mencionadas neste subprograma, observar o 
mapa Estradas, Trilhas e Infraestruturas, em Anexo)  
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1. Instalar e implementar um Centro de Visitantes (CV) na Vila de Serra das Araras. 
 

 O CV deve se encontrar próximo à sede do IEF na Vila de Serra das Araras, 
podendo, em caráter temporário, funcionar no mesmo espaço físico da sede 
atual, mediante sua adequação. 

 Sugere-se que o CV localize-se próximo ao início do percurso da Trilha Catarina. 
 Em relação ao item acima, para este e demais lugares na vila que se julgar 

interessante para implantação do CV, será necessário que o IEF adquira o 
terreno ou o utilize como área cedida pela prefeitura. 

 Este CV terá como objetivo atender aos visitantes que chegam no Distrito de 
Serra das Araras em busca do Parque e atrativos do entorno.  

 Deverá ser desenvolvido um projeto de interpretação para o CV. 
 O CV deverá acumular funções como receber, informar e orientar os visitantes, 

bem como direcionar o fluxo de visitação e vender ingressos aos atrativos da UC.  
 A organização da venda de ingressos e controle da visitação central será 

instalada neste CV. 
 Deverão constar informações como: horário de visitação, valores dos serviços, 

normas de segurança e conduta, tal como previsto no Regulamento Interno do 
IEF, e demais informações pertinentes como: atividades de uso público 
disponíveis no Parque, calendário de festas locais, dentre outros.  

 Deverá haver espaço para exposições sobre a região e atrativos do PESA e, 
também, espaço para venda de souvenirs e artesanato local. 

 Neste CV deverá conter, além dos equipamentos básicos de escritório, rádio-
comunicação, telefone, fax e internet.  

 O CV deve ser o ponto de apoio dos condutores de visitantes até que estes 
tenham local próprio, mediante organização local. 

 Sendo este CV o responsável pela organização e venda de ingressos, deverá 
haver um sistema de comunicação eficaz para operacionalização das tarefas 
necessárias ao controle da visitação.  

 Deverá existir um funcionário responsável pelo manuseio do rádio e comunicação 
para manter contato com as portarias de entrada do Parque. 

 O CV deverá concentrar todas as informações relacionadas à visitação. 
 Todos as portarias de entrada deverão estabelecer contato com o CV de Serra 

das Araras para controle da visitação e da capacidade de suporte. 
 O padrão arquitetônico deverá estar em harmonia com as construções 

tradicionais da região; 
 Deve haver articulação entre a administração das unidades que compõem o 

mosaico de Unidades de Conservação da região, as associações locais de 
condutores de visitantes e as prefeituras visando o desenvolvimento integrado da 
atividade turística.  

 Deverá ser implantado um livro para sugestões e reclamações dos visitantes. 
 O projeto da obra do CV deverá estar em conformidade com a estrutura prevista 

no Subprograma de Infra-estrutura. 
 Deverá haver um projeto específico para a interpretação ambiental e cultural. 

 
2. Implementar o Setor de Visitação da Praia São Jose. 
 

O Setor de Visitação da Praia São José compreende os seguintes atrativos: Centro de 
Visitantes - CV, Trilha Interpretativa São José, Mirante São José, local para banho e área 
para piquenique. Esta área engloba atividades recreativas e educativas, propícias para o 
visitante passar um dia inteiro e para realização de turismo pedagógico com os estudantes 
das escolas do município e da região.  
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Vista da Praia São José 
 
 

 A capacidade de suporte estipulada para este Setor é de 60  pessoas por dia. 
 A abertura desta área de visitação envolve o constante monitoramento e 

manutenção de áreas degradadas das estradas de acesso.  
 

2.1 Implantar a portaria de entrada Manoel Pinto (acesso 3) visando o adequado 
acesso do público no PESA e no Setor de Visitação São José. 
 Este portão se localizará no trecho da estrada Manoel Pinto que cruza o limite do 

parque, após a Vereda Ribeirão.  
 Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de acordo com 

indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 
 

2.2 Implantar o Centro de Visitantes São José. 
 

No CV São José serão desenvolvidas, em caráter permanente, atividades de cunho 
educativo com as comunidades do entorno, em especial com as crianças, em iniciativas 
conjuntas ao Grupo de Educação e Interpretação Ambiental do PESA, a ser constituído, e 
as escolas municipais. Neste CV também serão transmitidas informações aos visitantes 
sobre o Parque como um todo e sobre o Setor e seus atrativos. Deste ponto inicia-se a 
caminhada para a Trilha São José, passando pelo Mirante São José.  A passagem no CV 
é obrigatória para quem visita o Setor. 

 
 Deverá permanecer no CV, constantemente, um ou mais funcionários 

responsáveis pelo zelo do patrimônio, devendo mantê-lo organizado. 
 Esta instalação deverá estar separada do Posto de vigilância e alojamento dos 

guardas-parque, de forma que não haja conflito visual, visando tanto a 
privacidade dos funcionários como dos visitantes. 

 Deverá haver um jogo de lixeiras seletivas da categoria de resíduos, visando sua 
concentração e destinação adequados. 

 Em relação ao item acima, a administração do PESA deverá elaborar um 
programa de coleta seletiva de lixo da UC que funcione em conjunto com um 
programa de coleta seletiva no distrito e no município (como mencionado no 
Subprograma de Controle Ambiental). 
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2.2.1 Elaborar e implantar projeto específico para portadores de necessidades 
especiais. 

  
 Este projeto deverá contemplar a sinalização específica para portadores de 

deficiências visuais e motoras, adaptando algumas placas e trechos para melhor 
atendê-los dentro da proposta de educação e interpretação ambiental. 

 
2.3  Implantar a Trilha Interpretativa São José. 

 
A paisagem exuberante pela diversidade de elementos presentes, como as 

diversas formações geológicas, conjuntos de serras, veredas, cursos d'água, vegetação 
e outros, torna-se propícia para a implantação de um circuito interpretativo. O percurso 
da trilha poderá ser feito de forma auto-explicativa ou enriquecida com a atuação de 
condutores de visitantes. 

 
 Sugere-se que esta trilha meça cerca de 1,5 km 
 A trilha poderá ser feita de forma autoguiada ou guiada. 
 A capacidade de suporte estipulada é de até 10 pessoas por vez. 

 
2.3.1 Elaborar e implementar projeto específico de interpretação e sinalização 
da Trilha São José. 

 
 Como temas para interpretação, sugere-se um enfoque especialmente a 

formação geológica, podendo-se também abordar a questão das plantas do 
cerrado e recursos hídricos. 

 O projeto deverá indicar materiais harmônicos com o ambiente, formas de 
exposições temáticas e recursos audiovisuais para sensibilização e integração do 
visitante e da população local, considerando que este espaço será utilizado, 
também, para vivências educacionais.  

 O projeto deve abordar a necessidade de instalação de equipamentos de apoio 
como escadas, bancos para descanso ao longo da trilha, entre outros. 

  Não será permitida a instalação de lixeiras ao longo da trilha. O visitante deverá 
retornar com o seu lixo e deverá ser informado desta norma antes de iniciar o 
passeio. 

 Sugere-se a elaboração de um folder para a realização da trilha de forma 
autoguiada. 

 
2.4 Implantar o Mirante São Jose. 

 
O Mirante São Jose possuirá dupla funcionalidade, uso público e proteção, 

devendo possuir funcionários distintos para as respectivas atividades. A ampla 
visibilidade atingida pelo mirante possibilitará um contato muito atraente com a região 
norte do Parque. Proporcionando boa visualização, poderá avistar-se, preferencialmente 
com uso de binóculos, a serra, Praia São José, considerável extensão do Rio Pardo e 
Corredor Ecológico do Vão dos Buracos. 

 
A visita ao Mirante São José poderá ser realizada antes ou após a passagem pelo 

CV, de acordo com a estratégica de sensibilização adotada. No Mirante, poderá ser 
realizada a atividade especial de Observação de Aves. 
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2.4.1 Elaborar projeto arquitetônico específico para construção do Mirante 
São José. 

 
 Deverá haver um estudo específico sobre as condições do solo para a 

determinação do local apropriado, observando os melhores ângulos para a visão 
estratégica dos locais anteriormente indicados.  

 Sugere-se que esta estrutura tenha 4m2 de base e 15m de altura, divididos em 3 
andares, pelo fato da duplicidade de usos proposta.  

 Nos casos de extremo risco de incêndios e outras ações de proteção, a total 
prioridade de utilização deverá ser dada às atividades de fiscalização. 

 Deverão ser observados os equipamentos e procedimentos de segurança para 
utilização da estrutura, tais como: implantação de escada com sistema de 
segurança, de guarda-corpos nos decks de observação, dentre outros. 

 A subida ao mirante deverá ser realizada apenas com o acompanhamento de 
funcionários do IEF ou condutores de visitantes. 

 Deverá haver um painel interpretativo fixo no guarda corpo da plataforma 
mediana. 

 O projeto também deverá indicar equipamentos para interpretação e educação 
ambiental, se necessário.    

 A capacidade de suporte estipulada para o Mirante São Jose é de até 10 pessoas 
por vez e 60 pessoas por dia, além dos funcionários e condutores de visitantes. 

 
2.5 Implantar a área para piquenique.  
 

 Esta área deverá ser implantada em local sombreado e próximo à área de banho.  
 Sugere-se a instalação de quiosques com 5 mesas e bancos em desenho rústico, 

circulares e fixos ao chão, com capacidade para utilização por cerca de 20 
pessoas por vez. 

 Esta deverá ser uma das áreas do CV também destinada à realização de oficinas 
e trabalhos manuais de educação ambiental a serem desenvolvidos ao ar livre. 

 
2.6 Estabelecer e sinalizar os limites de uso das áreas de banhos. 

 
 Os visitantes deverão respeitar os limites estabelecidos pela administração do 

parque para banho, para sua própria segurança e salvaguarda ambiental do sítio. 
 Será expressamente proibido o uso de cosméticos a base de óleo, sabonetes e 

repelentes. 
 

3. Implementar a Trilha Catarina. 
 

A visitação no Rio Catarina consiste em uma caminhada de cerca de 7 km, sendo o 
leito do rio a trilha a ser percorrida. Praticamente quase todo o percurso é feito dentro 
d‟água, que é bem rasa, sendo a trilha fácil e bastante suave. Saindo das proximidades do 
Posto de Fiscalização dos Porcos, chega-se a Vila de Serra das Araras em um período 
médio de 3 horas em ritmo contemplativo. 

 
Por estar próxima a Vila, facilitando o deslocamento do visitante a portaria de entrada 

dos Porcos (Portaria 2,) e por ser uma trilha diversificada ao oferecer uma caminhada dentro 
d‟água, acredita-se que será um dos passeios mais especiais da UC. 
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Vista de trechos da caminhadas pelo Rio Catarina. 

 
 A capacidade de suporte estipulada para esta área é de 20 pessoas por dia. 
 A abertura desta área de visitação envolve o intenso monitoramento e 

manutenção de áreas degradadas na Estrada do Ranulfo, na Zona de 
Amortecimento, especialmente à contenção de uma grande erosão próxima à 
escola do Morro do Fogo.  

 
3.1 Implantar a portaria de entrada dos Porcos (acesso 1), visando o adequado 
acesso do público à área.  

 
 Esta portaria se localizará no trecho da estrada do Ranulfo com a trilha da Escola 

do Morro do Fogo.  
 Deverão ser instalados infra-estrutura e equipamentos necessários de acordo com 

indicação do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 
 

3.2 Elaborar e implantar projeto específico de sinalização e interpretação da trilha. 
 

 Deverá ser previsto um número limitado de placas, evitando a poluição visual. 
 O projeto deverá indicar materiais e formas de exposições temáticas para 

sensibilização e integração do visitante, considerando que este espaço será 
também para vivências educacionais.  

 Para sinalização, deverá ser utilizado material harmônico com o ambiente. 
Sugestão de temas encontra-se no Subprograma de Interpretação e Educação 
Ambiental.  

 
3.2.1. Elaborar e implantar projeto específico para instalação de pontos de 
descanso ao longo das margens do Rio Catarina, e dos equipamentos 
necessários. 
 
 Para esta trilha sugere-se a instalação de apenas 1 quiosque para piquenique 

com alguns bancos de descanso. 
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 Sugere-se que este quiosque tenha a forma circular com cobertura de palha e 
banco rústico de madeira, em harmonia com o ambiente circundante. 

 A instalação destes equipamentos deverá ser em local sombreado,  com solo 
firme e fora da Área de Preservação Permanente. 

 Não será permitido implantar lixeiras no local. O visitante deverá ser orientado 
para retornar com o próprio lixo e depositá-lo em local apropriado no município. 

 
4. Implantar a Trilha da Serra. 

 
Único trecho de subida permitido a porções da serra no interior do PESA, esse mirante 

natural conta com uma bela vista da Vila de Serra das Araras, de considerável extensão do 
Rio Catarina e da Chapada Gaúcha. O trecho de acesso até o limite da UC, com cerca de 
3,5 km, passa pela propriedade do Sr. Milton, e conta com riqueza florística e faunística 
propícia ao trabalho de interpretação, sendo mais um atrativo. O trecho de subida possui 
cerca de 0,5 km, até o mirante, de onde se tem uma privilegiada vista. Toda a trilha, com 
cerca de 4 km, deverá ser feita a pé.  
 

 

 

 
À esquerda, vista da subida da Serra: 
Rio Catarina e a Vila de Serra das 
Araras. Acima, Casa do Sr. Milton, 
ponto de partida para subida da serra. 

 
 

 O acesso ao mirante deverá ser feito com o acompanhamento de condutores de 
visitantes cadastrados pelo IEF. 

 A área deverá sofrer um processo de monitoramento permanente, bem como a 
trilha limpa e revitalizada. 

 A trilha até o sopé da serra (entrada na UC) deverá, também, ser revitalizada e 
limpa constantemente. Sugere-se que neste trecho se implante pontos de 
descanso e placas interpretativas relacionadas à fauna e flora local, assim como 
placas de identificação de árvores. 

 
4.1 Desenvolver projeto específico para definição da Trilha da Serra, abrangendo a 
elaboração e implantação de equipamentos de apoio (contenção de erosões, 
escadas, guarda-corpos, corrimões, pontos de descanso, plataformas no mirante, 
etc), bem como placa de interpretação da paisagem.  

 
 Deverá ser instalada infra-estrutura, medidas de contenção de erosões, 

minimização de impactos e segurança adequados, previstos em projeto 
específico a ser elaborado. 
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 Nos pontos críticos e de descanso da trilha poderá haver placas informativas e 
educativas, visando a conduta adequada neste ambiente e a adoção de 
procedimentos de segurança. 

 Deverá ser estudada a dimensão adequada do mirante de acordo com estudo 
prévio sobre impacto do solo para que questões como a fragilidade do terreno 
não seja suprimida, nem na instalação de infra-estrutura, nem no processo de 
visitação.  

 Deverá haver um estudo específico das condições do solo e dos ângulos de 
observação para a determinação do local apropriado do mirante e dos pontos de 
descanso, levando em consideração os quesitos segurança e conforto.  

 As áreas de descanso deverão ser em locais, preferencialmente, sombreados, 
contando com bancos em desenho  rústico.  

 A capacidade de suporte estabelecida para a subida a Serra é de 10 pessoas por 
dia, sendo que este número deve ser dividido em grupos de até 5 pessoas para 
cada condutor de visitantes, com saída em horários diferentes. 

 Deverão ser observados todos os equipamentos e procedimentos de segurança 
para utilização das estruturas, tais como: a implantação de guarda-corpos, a 
adoção obrigatória de um condutor de visitantes para cada 5 pessoas, etc. 

 Não será permitida a instalação de lixeiras na trilha e nem no mirante. O visitante 
retornará com seu lixo, deixando-o nos recipientes indicados no ponto de retorno 
e deverá ser informado desta norma antes de iniciar a atividade. 

 Deverá ser expressamente proibida a subida além do mirante até o topo da serra, 
onde as condições do solo são gradativamente mais frágeis e desagregáveis e o 
quesito segurança torna-se mais crítico. 

 O referido projeto deverá prever que o percurso de subida do Seu Milton tenha 
como ponto de partida a casa deste morador – fora dos limites do parque na 
parte com a declividade mais suave – com sua devida autorização e participação. 

 Todo o projeto deverá ser concebido levando em conta a necessidade de 
parceria e permissão deste morador, assim como a integração de sua família nos 
benefícios e serviços gerados com o processo de visitação. 

 
5. Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de observação de aves. 
 

 Este projeto deverá considerar outras áreas propícias à melhor visualização das 
espécies e o mínimo impacto sobre seu habitat e costumes. 

   De acordo com o levantamento de avifauna para AER, um local ideal é a Lagoa 
do Triste, que se encontra parte dentro da UC e parte fora. Assim, o projeto 
deverá estudar a área da Lagoa do Triste com prioridade para tal, mediante a 
devida autorização e participação dos moradores presentes. 

  Sugere-se como locais para esta atividade, também, os mirantes da Praia São 
José e da Serra. 

 
5.1 Estabelecer um programa específico para a atividade de Observação de Aves 
no Mirante do São José e no Mirante da Serra. 

 
 A Observação de Aves poderá ser realizada de duas formas básicas, sendo: 

 (i) a realização da atividade em apenas um dia: o grupo ou pessoa poderá 
visitar os dois pontos nos dois períodos distintos, matutino e vespertino.  
 (ii) a realização da atividade em dias diferentes: o grupo ou pessoa poderá 
observar aves no mesmo local em seus dois períodos, permanecendo na área de 
visitação entre um período e outro. 
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 A execução da atividade dependerá da disponibilidade de condutores ou 
prestadores de serviço, bem como materiais específicos (como guia de campo e 
binóculo) e de transporte de acordo com a capacidade de suporte estabelecida 
para cada área envolvida. 

 Sugere-se que haja condutores especializados para observação de aves. 
  Essa atividade tem horário especial, na aurora ou no entardecer. Assim, o 

visitante deverá agendar previamente e obter autorização da administração da 
UC. Estes horários devem ser considerados na realização das demais atividades 
admitidas nas áreas, para que não ocorra constrangimento entre os visitantes 
que estão observando aves e visitantes só de passagem nos Mirantes.  

  Será permitido o uso de gravadores sonoros amadores. 
  Não será permitido o uso de play-back, exceto para atividade de pesquisa. 

 
5.2. Elaborar uma ficha de avistamento da avifauna. 
 

 Esta ficha deverá notificar a(s) ave(s) avistada(s), o horário de seu avistamento e 
demais informações pertinentes. 

 Esta ficha poderá ser preenchida pelos visitantes. 
 O condutor de visitantes é responsável pelo preenchimento das fichas e por 

copilar os dados coletados pelos visitantes e entregá-los a administração do 
Parque. 

  
5.3 Elaborar um guia de campo da avifauna no Parque, em consonância ao 
Subprograma de Pesquisa, com o apoio dos pesquisadores envolvidos com a 
avifauna no PESA. 

 
5.4. Elaborar material de divulgação da atividade de Observação de Aves, com o 
apoio dos pesquisadores envolvidos com a avifauna no PESA. 
 
 Os visitantes devem receber informações no CV sobre a possibilidade de realizar 

esta atividade no parque e sobre as aves encontradas na região. 
 Informações mais específicas, como hábitos e curiosidades sobre espécies, 

deverão estar no material de divulgação. 
 

6. Estudar a viabilidade de implantar a Trilha do Grotão (ou do Bastião), até o Riacho 
Fundo, e a Trilha da Escola até o São José.  

 

 Trilha do Grotão e Trilha da Escola. 
 

Utilizada pela comunidade local, a Trilha do Grotão corresponde a um divisor de 
águas de dois braços do córrego Riacho Fundo, contendo diversos mirantes naturais que 
proporcionam uma visão privilegiada do Parque. Pode-se observar o Morro das Porteiras, 
a Serra do São José, a vereda do Riacho Fundo, o Morro Mariana e diversas visões das 
formações geológicas da Serra das Araras. Mirantes naturais existem em vários pontos 
da trilha. O percurso é de cerca de 5 km, podendo ser realizado em cerca de 3,5 horas, 
em ritmo contemplativo.  
 
 Considera-se um local propício ao desenvolvimento de um trekking, partindo da 
portaria 2 ao Riacho Fundo e, deste, ao São José, passando pela Trilha da Escola. Esta 
é utilizada pelas crianças moradoras na Zona de Ocupação Temporária do Riacho 
Fundo.  
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Esta atividade não foi considerada pronta para constar neste Plano de Manejo 

devido a dois problemas limitantes: grandes e avançadas erosões (terço final da trilha no 
sentido Riacho Fundo / Vila) e passagem por Zonas de Uso Temporário.  

 
Caso o estudo de viabilidade permita a implantação, observar: 

 
 Esta trilha será implantada somente com o aval do estudo de viabilidade. 
 Este percurso deverá ser realizado, preferencialmente, a pé (trekking). 
 A viabilidade de ser feita com animais de montaria deverá ser estudada. 
 Esta atividade estará condicionada à recuperação da grande erosão existente na 

trilha do Grotão e adoção de medidas de contenção ou ao estabelecimento de 
um percurso alternativo. 

 A abertura desta área de visitação envolve o constante monitoramento e 
manutenção das demais áreas degradadas das trilhas de acesso.  

  Esse estudo deverá ser realizado conforme descrito no Subprograma e Pesquisa. 
  A partir do estudo indicado, pode-se criar duas atividades distintas: (i) A Trilha do 

Grotão até o Riacho Fundo, onde o visitante passaria o dia; e (ii) da Trilha da 
Escola, como um trekking mais leve, até o São José. 

 
7. Implantar sistema de controle de visitação. 

 
 O controle de visitação se dará a partir da venda de ingresso no CV que 

organizará a distribuição dos visitantes de acordo com a capacidade de suporte 
indicada e com a disponibilidade de carros e pessoas credenciadas para 
acompanharem os visitantes em cada área específica.  

 Será estabelecida uma cota de ingresso diária para cada área, obedecendo a 
capacidade de suporte. 

 Todas as áreas de visitação deverão ser estruturadas com rádio comunicação, 
como sugerido no Subprograma de Infra-estrutura, para estarem diretamente em 
contato com o CV. 

 Deverá ser elaborado um registro da entrada e saída dos visitantes para controle 
da visitação.  

 Os funcionários do CV são responsáveis pelo contato com os condutores de 
visitantes para organização da entrada e saída dos visitantes. 

 
8. Implantar sistema de venda de ingressos. 

 
 Os ingressos deverão ser vendidos no CV. 
 O sistema de venda de ingressos deve considerar duas situações distintas de 

visitação: (i) os visitantes que previamente comprarão ingresso no CV e, (ii) os 
visitantes que chegarão sem avisar nos portões de entrada. Em relação a 
segunda situação, faz-se necessário comunicação eficiente para funcionamento 
adequado da operação, suprindo o sistema de controle de visitação e 
respeitando o número de visitantes estipulado pela capacidade de suporte. 

  No caso de visitantes vindos do sentido de Januária e indo para o Setor São 
José, não passando pelo CV na Vila de Serra das Araras, o CV poderá efetuar a 
venda de ingressos aos atrativos do Setor. 

 Em relação ao item anterior, o ideal é que haja contato prévio do visitante com o 
CV. Em caso negativo, o CV deve informar ao CV a presença dos visitantes. 

 Este sistema deve considerar que os visitantes que já possuem ingresso têm 
prioridade para entrar no Parque, mesmo que ainda não tenham chegado no 
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portão de entrada e, dessa forma, devem ser contados como número de pessoas 
permitido pela capacidade de suporte diária.  

 O operador da venda de ingressos no CV deve informar aos funcionários 
respectivos de cada área as vendas efetivas para o controle da visitação, e vice-
versa. 

 O ingresso diário valerá para as três áreas de visitação, mas o visitante deve, no 
ato da compra, escolher qual passeio irá realizar e ser informado de que sua 
presença em outro local no dia dependerá da capacidade de suporte. 

 
8.1 Criar um tíquete de ingresso especial para o uso público no PESA. 

 
 Este tíquete deve favorecer a visualização da atividade que o visitante comprou, 

podendo ser estabelecida uma cor especial para cada área de visitação.  
 O tíquete pode ser uma tarjeta em que o visitante coloca no braço ou mochila.  
 O fecho do tíquete pode ser um objeto que o visitante gostará de levar consigo, 

como o desenho de uma vereda, espécies da flora e fauna ou, mesmo, haver 
mais de um modelo de fecho de acordo com cada área visitada. 

 Também, deverá ter uma cor diferente a atividade de Observação de Aves.  
 A criação deste tíquete deve priorizar um material com possibilidade de 

reciclagem ou reaproveitamento. 
 

8.2 Definir o valor da taxa de ingresso ao Parque e dos serviços oferecidos. 
 
 Esta definição dependerá de vários fatores, tais como: a forma de realização das 

atividades (carro, a pé ou animal de montaria), conjunto de atividades, grupos 
organizados de visitantes, realização de circuitos, participação de crianças, 
grupos escolares, etc. 

 
8.2.1 Estabelecer um programa de entrada gratuita no Parque em datas e 
situações especiais, de acordo com as normas gerais do IEF e com indicações 
do Programa de Integração com a Área do Entorno. 

 
 Este programa poderá conferir a situação de parceria entre determinados 

moradores e o Parque, ou seja, o morador terá livre acesso, ou terá valor 
reduzido, ao ajudar a preservar o Parque, sendo um dos critérios para a parceria a 
disponibilidade do morador em ajudar em atividades de preservação do Parque, 
como mutirões de limpeza, campanhas ambientais, eventos socio-educacionais e 
outras. 

 Deverão ter livre acesso escolas municipais participantes de atividades de 
educação ambiental. 

 Sugerem-se um dia útil por semana para Dias de Campo e datas comemorativas 
(aniversário do Parque, dias do meio ambiente e da cultura, entre outras). 

 
9. Estabelecer parceria com instituições de ensino para o desenvolvimento de um 
programa de turismo na época de férias. 
 

 Esta parceria poderá estabelecer o trabalho de estudantes como estagiários e 
voluntários.  

 O programa deverá estabelecer um esquema rotativo entre os estagiários em 
todos os postos de trabalho: CVs e Setor São José, Trilha Catarina e Trilha da 
Serra, e também, participar de funções específicas como: controle de visitação (no 
CV e nas portarias de entrada), venda de ingressos, receptivo. 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 199 

 Esta parceria poderá contar com apoio da prefeitura local.  
 

10. Elaborar e implantar projeto específico para a sinalização interna do Parque. 
 
 Este projeto deve estar de acordo com os padrões estabelecidos pelo IEF. 
 Este projeto deverá considerar duas situações específicas de sinalização, a saber: 

1º) a sinalização indicativa de limites e estradas, e 2º) a sinalização interpretativa 
e educativa nos trechos utilizados pela visitação pública.  

 Para a sinalização interpretativa, o projeto deverá estar de acordo com indicações, 
também, do Subprograma de Educação e Interpretação Ambiental.   

 Para as duas situações de sinalização indicadas, deve-se objetivar a função 
primordial da sinalização: indicar com clareza e objetividade determinada(s) 
informação(s), chamando a atenção do olhar sem, no entanto, poluir visualmente 
e interferir na paisagem. 

 O projeto de sinalização indicativa deverá ser único para todo o Parque, podendo 
ser implantado por etapas.  

 Deverão ser identificados os locais para implantação das placas, bem como a 
definição da quantidade necessária. 

 Para a identificação dos locais e definição de quantidade, deve-se considerar os 
seguintes lugares: (i) pontos limítrofes do Parque onde há circulação de pessoas 
(ii) estradas de acesso aos portões de uso público e fiscalização (iii) estradas de 
acesso utilizadas apenas pela administração e fiscalização do PESA. 

 
10.1  Elaborar logomarca para identidade visual personalizada do Parque. 

 
 Para esta a identidade visual do PESA sugere-se a arara vermelha, conforme 

descrito no Subprograma de Pesquisa. 
 Sugere-se a realização de um concurso. 

 
11. Estudar a viabilidade de terceirização das atividades de visitação propostas neste 
subprograma.  
 
 O estudo deve considerar, além das atividades de recreação, os sistemas de transporte 

e de alimentação priorizando a gastronomia regional. 
 A prioridade deverá ser dada aos moradores e associações de moradores das 

comunidades do entorno do parque. 
 
Prioridades         
 

 Desenvolver, antes da abertura à visitação, projeto específico de segurança para todos 
os setores de recreação pública; 

 Instalar e implementar os Centros de Visitantes - CVs. 

 Implementar o Setor de Visitação São José; 

 Implementar a Trilha Catarina; 

 Implementar a Trilha da Serra; 

 Elaborar e implantar projeto específico para a atividade de observação de aves. 

 Estudar a viabilidade de implantar a Trilha do Grotão (ou do Bastião), até o Riacho 
Fundo, e a Trilha da Escola até o São José; 

 Implantar sistema de controle de visitação; 

 Implantar sistema de venda de ingressos; 

 Estudar a viabilidade de terceirização das atividades de visitação. 
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4.6.2.2 – Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental 

 
 
Objetivos         
 

“Trata-se da organização de serviços que transmitam ao visitante conhecimentos e 
valores do patrimônio natural e cultural da área, interpretando seus recursos. O principal 
objetivo é a promoção da compreensão do meio ambiente e de suas inter-relações na 
unidade de conservação. 

 
No que diz respeito à educação ambiental, a unidade de conservação será utilizada 

como palco para o desenvolvimento dos processos educativos com relação às questões 
ligadas aos valores ambientais e culturais ali protegidos e da problemática ambiental, de um 
modo geral. 

 
As atividades e normas devem ser organizadas de acordo com as características dos 

visitantes em termos de idade, nível sócio-econômico, etc. Serão previstos os meios 
interpretativos e educativos a serem usados, especificados pelas atividades que, por sua 
vez, serão regulamentadas por normas pertinentes. O Centro de Visitantes ou de Vivência 
será o centro difusor e o dispersor de todas as atividades de uso público na unidade de 
conservação.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados       
 

 Grupo de Educação Ambiental (GEA) implantado e atuando; 

 Visitantes satisfeitos com os materiais de educação ambiental, com as placas 
interpretativas ao longo das trilhas, com as exposições no CV e NEAR e com a forma 
utilizada para abordar os temas ambientais e culturais (equipamentos ilustrativos e 
informações orais); 

 Valorização dos aspectos culturais e históricos que o PESA possui; 

 Projetos de interpretação criados e desenvolvidos; 

 Folders elaborados. 
 
Indicadores         
 

 Número de atividades desenvolvidas pelo Grupo de Educação Ambiental; 

 Número reduzido de lixo encontrado nas trilhas e atrativos turísticos; 

 Número de exposições temporárias e itinerantes; 

 Aumento do número de escolas municipais a visitarem o Parque; 

 Aumento do número de visitantes a usufruírem os projetos e materiais de interpretação. 
 
Atividades e normas        
 
1. Criar um Grupo de Educação Ambiental para o desenvolvimento de atividades. 
 

 Este Grupo deve adotar formas diferenciadas para promover a educação 
ambiental entre os públicos (i) visitantes, (ii) moradores locais adultos e (iii) 
moradores locais crianças e jovens, considerando que o tipo de público é um 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 201 

referencial para a linguagem a ser utilizada e visando a passagem da informação 
de uma forma atraente e clara. 

 O Grupo deverá, como um de seus objetivos de trabalho, inserir a obra de João 
Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas, por meio de trechos do livro, nos 
materiais de educação e interpretação ambiental e cultural, em textos para peças 
teatrais, contadores de histórias e outros, visando a integração da literatura aos 
aspectos históricos e geográficos da Serra8.  

 O Grupo deverá organizar e desenvolver palestras e dinâmicas para 
comunidades, visitantes e funcionários. 

 Todas as atividades do Grupo deverão privar pela conscientização dos valores 
ambientais e culturais que o Parque e a região possuem, além de realizar 
atividades práticas para minimizar problemas ambientais (como mutirões para a 
limpeza de espaços públicos). 

 O Grupo deverá organizar e desenvolver ações junto a comunidade da vila, as 
prefeituras e órgãos afins, buscando somar esforços.  

 O Grupo deve manter contato com o departamento competente do IEF, buscando 
diretrizes e apoio para implementar atividades de educação ambiental na UC.  

 O Grupo deve considerar o tema cultural e de ecologia humana em suas 
atividades. 

 
1.1 Elaborar exposições de temas integrados a educação ambiental e valorização 
cultural, seja por meio de fotografia, objetos, peças decorativas, e outros.  
 
1.2 Elaborar materiais de divulgação do Parque, como painéis, banners, vídeos, 
folders, mapas, cartazes, etc., em conjunto com indicações do Subprograma de 
Relações Públicas. 
 

2. Utilizar as características do Patrimônio Imaterial da região como conteúdo para a 
interpretação nos CVs. 
 

 Tais características do Patrimônio Imaterial deverão ser inseridas nos materiais 
de divulgação e de educação e interpretação ambiental e cultural. 

 Sugerem-se textos e fotos sobre as danças locais (São Gonçalo, Tamanduá, 
Quatro, Folia de Reis), textos de rezas e receitas feitas por benzedeiras, textos 
de músicas/toadas e outros. 

 
3. Elaborar e implantar projeto específico de interpretação do Parque. 
  

 Este projeto deve estar de acordo com orientações estabelecidas pelo 
Subprograma de Recreação, bem como pelo Manual de Interpretação Ambiental, 
do Projeto Doces Matas/ IEF 

 Este projeto deverá considerar o aspecto cultural que o Parque possui visando 
integrar os temas ambientais e culturais nos instrumentos de interpretação. 

 Para a realização deste projeto, deverá ser contratado profissional especializado, 
que indicará quais os materiais adequados para serem utilizados, bem como 
quantidade e local apropriados. 

 Para a definição da quantidade e dos locais adequados, a não poluição visual 
deverá ser considerada como regra principal, ou seja, é recomendável o mínimo 

                                                 
8
 Algumas passagens da obra mencionam Serra das Araras: sua paisagem, beleza e local de 

esconderijo de jagunços e bandos.  
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de interferência possível no ambiente, prezando pela qualidade da informação 
oral (qualificação do pessoal envolvido) e impressa (material de divulgação). 

 O projeto deverá identificar temas principais em cada local a ser interpretado, 
visando expor sempre um conteúdo diferente ao visitante, tais como sugestões 
nas sub-atividades abaixo.  

 
3.1 Elaborar e implantar projeto interpretativo para os Centros de Visitantes do 
São José e da Vila. 
 
 Sugere-se que a interpretação dos CVs tenha como tema principal o aspecto 

geológico do PESA e da região, distinguindo informações em um e outro CV. Para 
o CV do São José, considerar sua situação geográfica como „ponta‟ do Corredor 
Ecológico do Vão dos Buracos e a importância das comunidades que nele 
habitam.  

 O projeto deve considerar que os CVs representam o local mais importante para o 
receptivo dos visitantes tanto na Vila como no parque e, assim, deve oferecer 
informação de forma abrangente para o entendimento global da UC (mapa do 
PESA). 

 
3.2 Elaborar e implantar projeto interpretativo para trechos da Trilha da Serra.  
 
 Para este projeto, sugerem-se placas que conduzam o visitante a se conectar 

com a força da natureza (ilustrada pela grandeza da serra) e com seu próprio 
corpo (uma vez que é uma trilha que requer esforço e, assim, respiração e 
concentração). As placas podem se referir ao sagrado da natureza e a simbologia 
sagrada que a serra possui por sua história e pela presença da Capela.  

 Outra ilustração interessante que pode ser utilizada é a figura do Sr.Milton e 
família como guardiões daquele espaço (uma vez que a trilha começa ainda em 
sua propriedade). 

 Os temas sugeridos no item acima podem ser transmitidos como um enredo na 
história da subida e descida do visitante, com frases simples e curtas para não ser 
necessárias muitas placas.  

 Todas as atividades desenvolvidas nesta área devem ser acordadas previamente 
com o Sr. Milton. 

 
3.3 Elaborar e implantar projeto interpretativo para trechos da Trilha da Catarina.  
 
 Para este projeto, sugerem-se no máximo três placas: Uma no início (dando as 

boas vindas para o “passeio no rio”, incentivando a observação da fluidez do rio e 
usando-o para ilustração da necessidade de fluidez na vida), outra no meio, em 
algum ponto de descanso (informando sobre a hidrografia do local e as veredas 
observadas e, também, para a observação do Morro do Fogo), e a última no final 
(incentivando o visitante a continuar pisando leve na natureza e a deixar-se nutrir 
pelas águas, além de indicar o final da mesma).  

 
3.3.1 Elaborar um folder específico para a trilha. 

 
 Sugere-se que este folder tenha o formato de um mapa onde as águas serão as 

estradas, de forma que o visitante tenha informação para orientar-se além do rio 
Catarina, mas na hidrografia de MG. 
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3.4 Elaborar e implantar projeto interpretativo para os locais de acesso ao PESA 
(portarias dos Porcos e Manoel Pinto, e portões do Seu Milton e dos Porquinhos). 
 
 As portarias devem ser construídas considerando a utilização de material rústico e 

a arara-vermelha como símbolo. 
 
4. Elaborar projeto específico para adaptar a interpretação a portadores de 
deficiência visual.  
 

 Esta interpretação deverá utilizar tecnologia adequada para facilitar a percepção 
do visitante portador de deficiência visual, como os sons da natureza, as texturas 
de plantas do cerrado e demais elementos, os cheiros de plantas e da 
gastronomia típica, as músicas do São Gonçalo e de outras, sendo o CV da Praia 
São José o local indicado para abrigar tal estrutura. 

 
5. Utilizar como tema de educação ambiental um projeto sobre lixo (diferentes tipos, 
armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos diferenciados, 
reutilização e reciclagem) a ser implantado no PESA e na vila.  
 
6. Utilizar a implantação do sistema de energia solar como tema para a educação 
ambiental. 
 
7. Desenvolver um projeto específico de vivência ambiental no PESA para receber 
jovens da vila, das comunidades vizinhas, do município e dos municípios vizinhos. 
 

 Este projeto deve visar a multiplicação de conceitos ambientais, por meio de 
atividade prática de uma vivência em campo, para ajudar na formação pessoal e 
profissional de jovens da região, visando estimulá-los para serem guardiões da 
natureza. 

 Esta vivência deve considerar a possibilidade de pernoite dentro da unidade, 
preferencialmente no alojamento do Centro de Apoio a Pesquisa e à Gestão do 
PESA.  

 Atividades de leitura e discussão sobre temas diversos observados, observação 
e identificação da flora e de vestígios da fauna, caminhada, mutirões de limpeza, 
funcionamento da fiscalização e proteção do pesa, preparação e aplicação de 
atividades recreativas com as crianças das comunidades vizinhas, são algumas 
atividades sugeridas para realização. 

 Sugere-se que os grupos tenham de 7 a 10 participantes cada, para jovens de 14 
a 20 anos, num período de 7 a 10 dias, acompanhados por monitores 
especializados (de 2 a 4) em educação ambiental com experiência em atividades 
para jovens e com conhecimento apurado de 1º socorros.   

 Podem ser realizados convênios com universidades, bem como com fundações 
afins, para o patrocínio e realização do projeto. 

 
8. Organizar apresentações teatrais com temas ecológicos e culturais para serem 
apresentadas nos CVs.   
 
9. Organizar eventos em datas comemorativas ligadas ao meio ambiente e a cultura, 
em consonância com sugestões no Programa de Integração com a Área de Influência. 
 

 Estes eventos deverão ser destinados aos visitantes, funcionários e comunidade. 
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 Atividades como apresentações teatrais, musicais e de dança, atividades 
desportivas, brincadeiras lúdicas, passeios e piqueniques, exposições e outras, 
são sugeridas para realização destes eventos, abordando os valores da 
natureza. 

 
10. Elaborar mapas interpretativos sobre todo o PESA e sobre cada ponto de 
visitação, a serem expostos permanentemente nos CVs.  
 
11. Prover os CVs de equipamentos necessários (como televisão e videocassete, 
projetor de slides, computador, kit multimídia,  aparelho de som, quadros, etc) para o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental, em consonância com 
indicações do Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos.  
 
12. Realizar um trabalho específico de educação ambiental com os funcionários do 
Parque. 
 

 Este trabalho objetiva integrar os funcionários ao tema, de forma dinâmica e 
educativa. 

 Um dos momentos propícios para realização de atividades são as datas de 
mudança das estações, utilizando este tema como conteúdo para interpretação 
ambiental, estimulando a observação na mudança do ambiente. 

 As atividades como passeios e piqueniques no Parque, reciclagem de papel, 
trabalhos com material reciclado, rodas de leitura, trocas de experiência, 
atividades de diversão lúdicas, entre outras, devem ser objeto desta atividade. 

 
 
Prioridades         
 

 Implementar um Grupo de Educação Ambiental do PESA para o desenvolvimento de 
atividades. 

 Elaborar e implantar projeto específico de interpretação do Parque. 

 Utilizar como tema de educação ambiental um projeto sobre lixo (diferentes tipos, 
armazenamento, coleta, separação, higienização, tratamentos diferenciados reutilização 
e reciclagem) a ser implantado no PESA e na vila. 

 Desenvolver projeto específico de vivência ambiental no PESA para receber jovens da 
vila, das comunidades vizinhas, do município e dos municípios vizinhos. 

 Realizar um trabalho específico de educação ambiental com os funcionários do Parque. 
 
 
 

4.6.3 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 

 
“Consiste no desenvolvimento de ações e atitudes que visem proteger a unidade de 

conservação dos impactos ambientais ocorridos em sua Área de Influência. 
 
O programa tem por objetivo proteger a unidade de conservação através de ações 

propostas para sua Zona de Amortecimento, Corredores Ecológicos e Área de Influência, de 
forma a minimizar impactos sobre a unidade de conservação, bem como evitar a sua 
insularização, através de ações de manejo. 
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Para a execução deste programa, faz-se necessário a integração com a população da 
Área de Influência, envolvendo, nas ações, dirigentes locais, as comunidades civis 
organizadas, as comunidades tradicionais e moradores das circunvizinhanças, através de 
ações propostas para reduzir ou amortizar os impactos sobre a unidade de conservação.  

 
É extremamente importante que a população da Área de Influência entenda e defenda 

a unidade de conservação, obtendo-se densidade política para a sua efetiva implantação e 
manejo.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
 

4.6.3.1 – Subprograma de Relações Públicas 

 
 
Objetivos          
 

 “Este subprograma tem como principal objetivo melhorar a imagem da unidade de 
conservação e divulgar as atividades que nela são desenvolvidas, buscando uma maior 
relação das comunidades vizinhas com a área protegida, promovendo maior interação com 
as empresas de turismo (quando for o caso) e captando recurso para o melhor manejo da 
unidade de conservação.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados       
 

 População regional informada sobre o Parque e atividades nele desenvolvidas; 

 Eventos locais e regionais com a temática do PESA inserida; 

 Captação de recursos sustentando as atividades de divulgação, promoção e outras no 
Parque e nos corredores ecológicos; 

 Mídia e agências de turismo esclarecidas sobre o PESA; 

 Procura crescente de visitação ao PESA. 
 
Indicadores          
 

 Número de matérias publicadas sobre o PESA na mídia e número da procura de 
informações sobre o PESA e região; 

 Aumento da participação da sociedade civil nos acontecimentos que dizem respeito ao 
desenvolvimento municipal e à preservação ambiental; 

 Aumento do número de instituições apoiando o PESA e o desenvolvimento regional; 

 Número de produção e distribuição de boletins/jornais que falem sobre o PESA; 

 Aumento do número de visitantes. 

 
Atividades e normas        

1. Estabelecer comunicação mais freqüente e afinada entre o IEF e a comunidade de 
moradores do Parque, do entorno e do Distrito, buscando integração, troca de 
informações e apoio mútuo.  
 

 A inserção da população na política e princípios de unidades de conservação 
deve, pois, ser a passos precisos e com temas de interesse comum, que 
ofereçam visibilidade aos moradores sobre as UCs. 

 Adverte-se que a falta de comunicação com a população diretamente envolvida 
com a área e região do PESA pode ser interpretado como um fator negativo que 
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vai impactar a implantação do Parque. Sem informação sobre o PESA, sobre os 
objetivos de uma UC, sobre as instituições envolvidas e os planos desenhados, a 
comunidade terá dificuldade em atuar positivamente. Adverte-se que a 
informação a ser transmitida deve ter argumentações e motivações retiradas da 
realidade da comunidade e apresentada da forma mais compreensível possível. 

 
1.1 Elaborar um programa de educação e sensibilização ambiental, abordando a 
importância do Parque na comunidade, por meio de reuniões, palestras, atividades 
e discussões sugeridas neste Subprograma, no de Educação Ambiental e no de 
Alternativas de Desenvolvimento Econômico.  

 
 O trabalho pode ter início em assuntos do que é concreto e próximo dos 

participantes, imediato e cotidiano, a exemplo do ambiente da casa, da rua, da 
aglomeração humana e social. Falar e resgatar impressões e as lembranças da 
Festa e Romaria é uma boa estratégia para os caminhos de construções moral e 
emocional de ambiente ecológico. 

 Como exercício, sugere-se observar com o grupo, nas reuniões, como é o 
ambiente ecológico das casas, dos quintais, da sala, da rua e da Festa, para 
facilitar a criação de uma concepção comum para atividades de planejamento e 
de definição de diretrizes e, então, entender as implicações de um Plano de 
Manejo, de uma UC, do PESA. 

 
1.2. Elaborar campanhas específicas para os moradores do Parque e do Distrito 
dando ênfase, dentre outros, aos seguintes temas: 

 

 O desmatamento para implantação de roças e pastos e a retirada de madeira 
para cercas e lenha. 

 A poluição urbana e má destinação do lixo por parte da comunidade. 

 A criação de animais domésticos soltos, principalmente bovinos e eqüinos. 

 A utilização de queimadas para renovação de pasto e limpeza do terreno. 

 A caça de animais silvestres e a violação do ninho de aves. 

 A extração de plantas sem o manejo adequado. 

 O cultivo de gêneros agrícolas nas veredas e em APPs. 
 

 As campanhas devem prever a publicação de material educativo sobre os temas 
para distribuição. 

 É recomendável que os materiais tenham diversos formatos e linguagens de 
acordo com os diferentes públicos envolvidos (donas de casa, agricultores e 
crianças) compondo um jogo interativo e visando a maior compreensão das 
informações por parte da comunidade. 

 
1.3 Estabelecer contato com os agricultores e pecuaristas do entorno do Parque, 
bem como com a população limítrofe ao Parque, para: 

 

 Envolvê-los com os temas ambientais e culturais para preservação do PESA e 
demais UCs da região; 

 Divulgar técnicas alternativas de agricultura e pecuária; 

 Buscar apoio para implantação de projetos municipais; 

 Buscar colaboração para que suas atividades produtivas não causem impactos 
ao meio ambiente. 
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 Estimular a produção extrativista racional (mediante técnicas sustentáveis de 
manejo) de produtos do cerrado, tais como pequi, buriti, favela, palha do coco 
cabeçudo, dentre outros, e estimular a agregação de valor através de 
agroindústrias, beneficiamento, artesanato. 

 Incentivar a produção agropecuária em bases sustentáveis. 

 Organizar seminários para palestras e discussões de assuntos como manejo do 
solo, racionalização do uso água, permacultura, reserva legal, características de 
Ecovilas, e orientar na elaboração de projetos sustentáveis.  

 Estimular e orientar a construção de hortas comunitárias de produtos orgânicos. 
 

1.4 Integrar os professores capacitados, de acordo com Subprograma de 
Cooperação Institucional, para sensibilização de jovens e crianças. 

 
2. Planejar e implementar uma estratégia de marketing de abrangência local e 
nacional, observando: 
 

 Cronologia: divulgação regional em primeira instância e, só após as primeiras 
experiências efetivas (ou seja, a procura de visitantes e o desenvolvimento dos 
serviços e locais e do Parque), deverá ser realizada a divulgação nacional; 

 Ordem gradativa: de acordo com a consolidação das atividades de uso público e 
do funcionamento dos serviços de recepção, tais como educação e interpretação 
ambiental, proteção, monitoramento e outras;  

 Informação integrada: recreação, educação ambiental, patrimônio cultural, 
cidadania e proteção; 

 Apresentar instrumentos de avaliação das ações, bem como indicadores e 
resultados. 
 
 

 Todos os materiais produzidos devem estar disponíveis nos CVs e em locais 
estratégicos.  

 É recomendável que esta atividade seja realizada quando a infra-estrutura 
necessária para viabilizar a visitação, conforme subprograma de Uso Público, 
estiver instalada. 

 É recomendável que o planejamento e implementação desta estratégia seja 
realizado por profissional capacitado. 

 
2.1 Confeccionar material de divulgação, como cartões-postais, calendários, 
broches, camisetas, folders, cartazes, panfletos, vídeos, CDs e outros. 
 
 É importante envolver a comunidade nesta ação, buscando juntos a identificação 
de ícones da região para utilizá-los em souvenirs caracterizados, bem como formas 
de produção local para ajudar na formação de capital social. 
 Recomenda-se buscar parceria de empresas locais para viabilizar esta atividade. 

 
2.2 Estimular os meios de comunicação regionais a veicularem matérias sobre o 
PESA, abordando temas como a preservação ambiental e valorização cultural. 

 
2.2.1 Estimular a comunidade e articular com a Prefeitura de Chapada Gaúcha 
a implantação de uma rádio comunitária no distrito de Serra das Araras. 
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2.3 Enviar releases para jornais e revistas de temas afins a ecologia, cultura, 
desenvolvimento social e manejo de recursos para publicação de matérias sobre o 
Parque. 

 
2.4 Trabalhar a data de criação do PESA (21 de janeiro) para torná-la um momento 
comemorativo anual e, também, datas importantes ligadas ao meio ambiente e 
cultura.   
 

 Como o aniversário do PESA é em época de férias escolares, sugere-se um 
trabalho de Colônia de Férias para as crianças do distrito.  

 Outras datas sugeridas são: Dia de Reis (06 de janeiro), Dia de Santa Cruz (03 
de maio), Dia do Meio Ambiente (05 de junho), aniversário de Guimarães Roda 
(28 de junho), Dia da Cultura (05 de novembro). 

 
 2.4.1 Apoiar a promoção de um calendário de festas e eventos de Serra das 

Araras e do PESA.  
 

 Esta atividade pode ser realizada junto a Prefeitura da Chapada Gaúcha, visando 
a elaboração de um calendário municipal de festas e comemorações culturais, 
religiosas e ambientais.  

 
2.4.2 Aproveitar as festas regionais para divulgar o Parque envolvendo os 
participantes com a causa ambiental e sociocultural do PESA e região. 

 
2.5 Criar e distribuir um periódico informativo em conjunto com as outras UCs.  

 
 Esta atividade deve integrar as administrações das outras UCs da região. 
 A criação e forma de distribuição deste periódico deverão ser estabelecidas pelos 

envolvidos com o mesmo. 
 

2.6 Alimentar a página na internet do IEF com informações sobre o Parque. 
 

3. Promover reuniões e palestras para a divulgação do Plano de Manejo e promoção 
do PESA na região do Noroeste Mineiro junto a ONGs, universidades, centros 
culturais, fundações socioculturais e demais organizações da sociedade civil 
atuantes nos temas envolvidos.  

 
 As primeiras ações desta atividade deverão ser realizadas quando da finalização 

do Plano de Manejo, visando divulgá-lo e torná-lo público para uso de prefeituras 
e demais interessados; 

 Estas ações deverão contemplar a sensibilização nos municípios do Noroeste 
Mineiro, através do trabalho com temas como preservação, educação ambiental, 
valorização cultural, desenvolvimento regional, agricultura alternativa, entre outros 
importantes para a região. 

 Estas ações deverão considerar o fortalecimento das articulações com as 
prefeituras, organizações não governamentais, comunidade organizada e demais 
interessados em prol do desenvolvimento integrado e ordenado da região.  

 
4. Participar de congressos e eventos nacionais afins a unidades de conservação, 
apresentando exposições sobre o PESA. 
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 Sugere-se que esta ação esteja integrada ao PNGSV, para uma participação 
conjunta das unidades, bem como da RDS Veredas do Acari e Corredor Ecológico 
do Vão dos Buracos. 

 
5. Participar de eventos municipais ligados ao meio ambiente e cultura (feiras 
ecológicas, gincanas estudantis, seminários, mutirões e outros). 
 

 É desejável que esta participação tenha a comunidade local totalmente integrada. 
 
6. Organizar um banco de imagens sobre o Parque. 
 

 É recomendável que todos os fotógrafos e cinegrafistas que visitaram o PESA, 
disponibilizem as imagens como contrapartida de sua visita, de acordo com 
portaria do IEF. 

 
7. Inserir a temática do livro Grande Sertão: Veredas nos materiais de divulgação. 

 
8. Desenvolver projetos para concursos locais, regionais e nacionais de literatura, 
fotografia e artes plásticas com a temática do livro Grande Sertão: Veredas no PESA e 
região, em parceria com o PNGSV. 
 
 
Prioridades         
 

 Planejar e implementar uma estratégia de abrangência local e nacional de divulgação 
do Parque. 

 Estimular a comunidade e articular com a Prefeitura de Chapada Gaúcha a implantação 
de uma rádio comunitária no Distrito de Serra das Araras. 

 Trabalhar a data de criação do PESA (21 de janeiro) para torná-la um momento 
comemorativo anual e, também, datas importantes ligadas ao meio ambiente e cultura.   

 Promover reuniões e palestras para a divulgação do Plano de Manejo e promoção do 
PESA na região do Noroeste Mineiro; 

 Elaborar campanhas específicas para os moradores do distrito e do entorno do parque.  
 
 

4.6.3.2 – Subprograma de Educação Ambiental 

 
 
Objetivos         
 

 “Este subprograma visa criar e/ou incrementar atitudes de respeito e proteção aos 
recursos naturais e culturais da unidade de conservação e Área de Influência. Seu maior 
objetivo é a integração da Unidade no contexto educacional da região, através do 
desenvolvimento de ações que visem a conscientização para a causa ambiental. Suas 
atividades e normas tratam do desenvolvimento da consciência crítica sobre a problemática 
ambiental, levando ao desenvolvimento de atitudes que auxiliem na conservação dos 
recursos naturais. Estas atividades e normas detalharão tais atitudes, assim como os meios 
que serão utilizados para conscientizar o público em relação aos recursos naturais, de modo 
geral, e a unidade de conservação em particular”. 
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Destina-se principalmente aos dirigentes e às comunidades dos municípios vizinhos à 
unidade de conservação e especialmente aos moradores da circunvizinhança, visando a 
formação de uma consciência crítica sobre a problemática ambiental, de modo a promover a 
participação das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental.” (IBAMA / GTZ, 
1996) 
 
Resultados Esperados        
 

 Parcerias desenvolvendo atividades sócio-educacionais; 

 Grupo de Educação Ambiental da Vila formado; 

 Professores, funcionários e demais interessados em educação ambiental capacitados e 
participando de atividades do Grupo; 

 Alunos participando das atividades de educação ambiental; 

 Oficina de reciclagem de papel e materiais recicláveis implantada e em funcionamento; 

 Programa de educação ambiental implementado e em funcionamento. 
 
Indicadores         
 

 Número de projetos e ações sócio-educacionais desenvolvidos; 

 Aumento do uso de práticas conservacionistas na comunidade; 

 Número de pessoas capacitadas em educação ambiental; 

 Número de visitas ao Parque pelas escolas regionais; 

 Número de papel e materiais reciclados na região pela Oficina de Reciclagem; 

 Diminuição da caça na área de influência do Parque. 
 
Atividades e normas       
 
1. Buscar e reforçar parcerias com instituições locais e nacionais para ajudar na 
promoção da educação ambiental e de projetos e atividades sócio-educacionais com 
as comunidades moradoras no PESA, no entorno e no distrito de Serra das Araras. 
(Ver lista de instituições passíveis de parceria no Encarte 3, no item 3.8.5, e no 
Subprograma de Cooperação Institucional.)  
 
2. Estimular a constituição de um Grupo de Educação Ambiental de Serra das Araras 
para promover ações educacionais (educação e interpretação ambiental e cultural), 
visando maior conscientização sobre o PESA e aspectos ambientais locais.  
 

 Sugere-se que este Grupo tenha como integrantes professores, alunos, 
funcionários da prefeitura e do IEF e demais interessados da comunidade. 

 Dentre as atividades a serem desenvolvidas, sugere-se a organização e o 
desenvolvimento de projetos e atividades como: interpretação na área urbana e 
rural do Distrito, peças teatrais para orientar os funcionários da prefeitura 
municipal, das escolas e de demais organizações, peças teatrais e brincadeiras 
com palhaços para apresentações no Distrito, organização de exposições 
(temporárias, fixas e itinerantes), ajuda na elaboração e distribuição de materiais 
educativos produzidos pelo IEF e de atividades comemorativas, dentre outras. 

 
2.1. Atuar na preparação e na realização da Festa de Santo Antônio, buscando 
formas de minimizar os impactos causados pelo evento.  
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 Esta importante ação deve ter apoio do IEF e preceder de uma mobilização 
comunitária para apoio e participação da comunidade, principalmente da igreja e 
da Prefeitura da Chapada Gaúcha. 

 
2.2. Incentivar o desenvolvimento de projetos específicos de ecologia e cultura nas 
escolas. 

 
 Sugere-se que estes projetos proponham a realização de pesquisas históricas, 

geográficas, ecológicas, artísticas e culturais, visando o levantamento de 
acontecimentos e valores e enfatizando a proteção da natureza e a valorização da 
cultura. Os resultados deverão ser apresentados a comunidade.  

 Alguns dos temas que poderão ser abordados são: o uso do fogo e seus riscos, 
causas e conseqüências; água, qualidade e necessidade de preservação e 
racionamento; frutos do cerrado; manipulação das plantas medicinais; danças e 
músicas folclóricas de Minas Gerais; culinárias típicas; entre outros.  

 Sugerem-se atividades como a realização de ilustrações em muros do Distrito, a 
serem pintados pelos professores e suas turmas; a realização de campanhas 
educativas sobre o lixo e mutirões de limpeza; apresentações de dança e música 
regionais; exposição de artesanato; piqueniques no PESA, colônia de férias, 
visitas a outros municípios para conhecer determinados projetos ambientais e 
socioculturais, festivais de doces do cerrado; atrativos naturais da região; entre 
outros. 

 
2.3. Apoiar a elaboração de um Programa de Educação Ambiental e Valorização 
Cultural envolvendo a secretaria de educação municipal e as coordenações 
regionais de ensino. 

 
 Os métodos existentes de educação ambiental deverão ser adaptados para 

promover, de forma diferenciada, atividades de educação ambiental entre (i) 
moradores e famílias no interior do PESA e entorno, e (ii) moradores locais, 
crianças e jovens; 

 Sugere-se que este programa atenda especialmente ao público infanto-juvenil, 
realizando atividades dinâmicas e artísticas como gincanas, piqueniques no 
Parque, passeios ecológicos, apresentações teatrais e musicais, agenda de 
estudantes para visita ao Parque, entre outras. 

 
2.3.1 Incentivar escolas e professores para o reconhecimento das tradições e 
manifestações culturais e da história regional, visando a sua utilização para 
formação dos alunos. 

 
2.3.2 Estimular que o tema ecologia (ambiental e humana) seja abordado em 
várias disciplinas escolares, de acordo com as orientações do Programa 
Parâmetros em Ação Meio Ambiente na Escola do Ministério da Educação – 
MEC.  

 
2.4. Identificar demais programas de educação ambiental na região e Estado 
buscando integrar experiências ao desenvolvimento dos projetos educacionais. 
 
2.5. Articular para a implantação de projeto de criação de Oficinas de Reciclagem 
de papel e materiais no Distrito. 
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 O curso de capacitação em reciclagem de papel e de objetos renováveis para a 
equipe deverá estar acoplado neste projeto. 

 
2.6. Solicitar a prefeitura a disponibilização de espaço para a implantação da sede 
do Grupo de Educação Ambiental no Distrito.  

 
 Neste local poderão ser realizadas as Oficinas de Reciclagem e diversas 

atividades afins.  
 
2.7. Realizar, em conjunto com a prefeitura, campanhas educativas especialmente 
sobre os temas: água, lixo e esgoto. 
 

 Lixo, água e esgoto são temas bastante concretos para se alcançar 
entendimentos de preservação do meio ambiente. Com a água trabalha-se 
ambiente ecológico tratando da realidade mais abrangente de saneamento básico 
e com este, as condições de manejo de resíduos sólidos. Recomenda-se pensar o 
lixo, conceito de lixo, valor e trato, em casa e fora, especialmente por ocasião dos 
festejos, antes, durante e depois das Festas.  

 Uma sugestão é colocar em discussão conceitos e entendimentos de temas como 
poeira e lixo. Curiosamente, em Serra das Araras e Chapada Gaúcha, o primeiro 
(poeira) é falado com desprezo, nojo, indicador de cuidado político com a 
população (molhar bastante as ruas, por exemplo, é sinal de boa administração). 
O lixo não chega a despertar nem mesmo interesse de conversa. Conviver com 
matadouros de gado a céu aberto é costume. A identificação e classificação de o 
que é lixo muda muito, de pessoa para pessoa, de lugar e de ambiente.  

 
3. Articular com a prefeitura a confecção e fixação de placas educativas em pontos 
estratégicos no Distrito. 
 

 Estas placas deverão orientar pedestres e motoristas para cuidados com o 
ambiente. 

 A orientação deverá ser passada por meio de frases e desenhos que abordem o 
cuidado para não se jogar lixo nas ruas, cuidado com os animais silvestres, cuidar 
dos canteiros, respeitar os pedestres, entre outros. 

 Alguns dos pontos estratégicos no Distrito são na praça da igreja, nas vias que 
levam ao rio Santa Catarina e, principalmente, no início da trilha que dá acesso a 
subida à Capela.    

 
4. Articular o envolvimento da mídia em ações de educação ambiental, junto ao 
Subprograma de Relações Públicas.  
 
5. Organizar, em datas comemorativas ligadas ao Parque, ao meio ambiente e a 
cultura, eventos que abordem seus valores e necessidade de preservação para toda a 
comunidade (passeios ecológicos, exposições, palestras, apresentações teatrais, 
gincanas, sorteios, etc.) 
 
6. Solicitar a prefeitura da Chapada Gaúcha, juntamente com o Grupo de Educação 
Ambiental, o aumento da assistência ao Distrito, principalmente na época da 
realização da Festa de Santo Antônio, em junho de cada ano. 
 

 Esta assistência deve enfatizar as ações de saneamento básico, educação 
ambiental, recolhimento do lixo, programas de saúde e de prevenção de DSTs / 
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AIDS e, na época da festa, policiamento e organização das vias em que a 
Romaria passa. 

 Sugere-se a implantação de um posto policial e de um posto de saúde para 
atender à comunidade e aos participantes. 

 Deverá haver cuidado em planejar, orientar e disciplinar o acesso ao Morro da 
Serra das Araras, sem restringir ou impedir que se suba no seu topo, como 
secularmente se faz.  

 
Prioridades         
 

 Buscar e reforçar parcerias com instituições locais e nacionais para ajudar na promoção 
da educação ambiental e de projetos e atividades sócio-educacionais com as 
comunidades moradoras no PESA, no entorno e no distrito de Serra das Araras. 

 Estimular a constituição de um Grupo de Educação Ambiental de Serra das Araras no 
distrito para promover ações educacionais visando maior conscientização sobre o PESA 
e aspectos ambientais locais. 

 Realizar, em conjunto com a prefeitura, campanhas educativas especialmente sobre os 
temas: água, lixo e esgoto. 

 Atuar na preparação e na realização da Festa de Santo Antônio, buscando formas de 
minimizar os impactos causados pelo evento. 

 Apoiar a elaboração de um Programa de Educação Ambiental e Valorização Cultural 
envolvendo a secretaria de educação municipal e as coordenações regionais de ensino. 

 Solicitar a prefeitura da Chapada Gaúcha, juntamente com o Grupo de Educação 
Ambiental, o aumento da assistência ao Distrito, principalmente na época da realização 
da Festa de Santo Antônio, em junho de cada ano. 

 
 
 

4.6.3.3 – Subprograma de Controle Ambiental  

 
 
Objetivos       
  

O objetivo deste subprograma é o desenvolvimento de ações que visem o controle, 
fiscalização e monitoramento da Área de Influência da unidade de conservação, de modo a 
prevenir e minimizar impactos ambientais ao Parque, fazendo cumprir a Lei 4771 de 
15/09/1965 (Código Florestal), a Lei 6.938 de 31/08/1981 (Política Nacional do Meio 
Ambiente) e a Lei 9.985, de 18/07/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
com ênfase nos artigos que tratam da zona de amortecimento e corredores ecológicos). 

 
É importante, nesta questão, prever ações de educação e informação que deverão 

preceder ao processo de fiscalização da área.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados      
 

 Situação fundiária e de uso da terra em todas as propriedades e posses limítrofes ao 
Parque (zona de amortecimento) e as situadas nos corredores ecológicos 
levantados; 

 Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha envolvida e atuando em parceira em 
atividades de controle ambiental; 
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 Propriedades / posses da zona de amortecimento funcionando de acordo com a 
legislação vigente;  

 Atividades antrópicas do entorno controladas; 

 Melhoria do uso e da qualidade dos recursos hídricos da região; 

 Sistema de Registro de ocorrências e denúncias implantado. 

 Ocorrências e denúncias registradas e sendo averiguadas;  
 
Indicadores         
 

 Maior número de propriedades com a reserva legal averbadas em cartório; 

 Número de realização de EIA/RIMA nos projetos municipais; 

 Zona de amortecimento respeitada; 

 Diminuição da caça na área de influência do Parque; 

 Qualidade da água sem indicadores de agrotóxicos; 

 Diminuição do número de denúncias de agressões contra o meio ambiente; 

 Número de ocorrências e denúncias registradas e resolvidas. 
 
Atividades e normas       
 
1.  Identificar e caracterizar a situação das propriedades e posses limítrofes ao PESA 
(zona de amortecimento) e as situadas nos corredores ecológicos. 
 

1.1 Mapear todas as propriedades limítrofes ao Parque e as situadas nos 
corredores ecológicos. 
 
1.2 Realizar levantamentos em cartório, no INCRA e no próprio IEF para 
identificar todos os atuais proprietários das fazendas limítrofes, verificando 
eventuais averbações de reservas legais. 
 
1.3 Incentivar a delimitação das reservas legais ainda não estabelecidas das 
fazendas limítrofes ao Parque, de preferência, nas áreas contíguas ao Parque e 
averbadas em cartórios.  

 
 A delimitação das reservas legais das fazendas não contíguas ao Parque, que 

estejam dentro da zona de amortecimento e nos corredores ecológicos, deverá  
preferencialmente ser em áreas de maior interesse para a conservação do 
Parque. 

 As propriedades que não possuírem áreas naturais para constituição de reservas 
legais deverão ter definidas suas áreas para recomposição conforme prevê a lei 
florestal do Estado de Minas Gerais (Lei No 14.310/2002.). Estas deverão estar de 
preferência em áreas contíguas ao Parque.  

 As APPs degradadas deverão ser recuperadas pelo proprietário. 
 
1.4 Estabelecer medidas de recomposição da mata ciliar e de galeria nas áreas 
degradadas, utilizando o mapeamento das APPs das propriedades limítrofes ao 
PESA, bem como recomposição de demais fitofisionomias nas áreas, por meio 
de técnicas de reflorestamento adequadas juntamente com os respectivos 
proprietários.  

 
1.5 Solicitar junto ao IEF Regional e COPAM de Januária informações sobre 
concessões de licenças (desmatamento, queimadas controladas, produção de 
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carvão, uso de água, etc) e delimitações de Reservas Legais das fazendas 
limítrofes ao Parque, junto aos órgãos governamentais competentes, tais como: 
IEF, IBAMA/MG, IGAM e Polícia Ambiental. 

 
1.6 Realizar vistorias em todas as propriedades limítrofes ao Parque para checar 
as informações obtidas junto aos órgãos citados nos itens acima e verificar se o 
conjunto das atividades desenvolvidas nas fazendas (passíveis ou não de 
licenciamento) é compatível com a preservação do Parque.  
 
1.7 Realizar vistorias periódicas às fazendas do entorno (Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos) para acompanhar a forma de exploração e verificar se as 
atividades previstas nas licenças estão sendo cumpridas. 
 
 Este trabalho deverá contar com o apoio de dados a serem obtidos através do 

Subprograma de Monitoramento (interpretação de imagens de satélites, análises 
de qualidade de água, etc). 

 O IEF deverá fazer algumas destas visitas em conjunto com técnicos de outros 
órgãos (IBAMA/MG, Polícia Florestal, por exemplo) e/ou com técnicos de outras 
divisões do próprio IEF. 

 
1.8 Inserir no Banco de Dados as informações na medida em que forem levantadas. 
 

2   Realizar uma ampla campanha de esclarecimento sobre a Zona de Amortecimento 
e Corredores Ecológicos propostos (usos permitidos, normas, licenciamentos, 
limitações, etc) junto aos proprietários, cooperativas, associações, prefeituras, 
câmaras municipais, dentre outros. 

 
 Esta campanha deve ser feita utilizando diversos recursos, tais como: reuniões, 

visitas às propriedades, visitas aos órgãos, folhetos explicativos, rádio, dentre 
outros. 

 Envolver o Ministério Público, EMATER, IGAM, FEAM, Polícia Ambiental e IBAMA 
na realização da campanha.  

 
3 Estabelecer um trabalho integrado com os proprietários e moradores do entorno 
visando conciliar a preservação do Parque com as atividades de exploração da terra 
na zona de amortecimento e corredores ecológicos. 

 
3.5 Estabelecer um cronograma de ações junto aos proprietários das fazendas que 

se encontram em situação irregular, para que o quadro seja revertido e possa 
ser regularizado. 

 
 Esta atividade deve ser feita em conjunto aos órgãos licenciadores. 

 
4 Promover gestões para a adequação das atividades econômicas realizadas nas 

propriedades do entorno do Parque. 
 

4.1 Sugerir a elaboração de diretrizes e propostas de leis municipais aos órgãos 
competentes visando a regularização e contenção do desperdício no uso das 
águas para fins de irrigação.  
 
4.2 Intensificar a fiscalização de carvoarias. 
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4.3 Promover programas e campanhas de conscientização sobre queimada 
controlada. 
 
4.4 Articular junto aos criadores de gado ações alternativas de manejo dos 
animais e pastagens.  
 
4.5 Articular junto a fazendeiros e cooperativas a implantação de programas de 
uso adequado de agrotóxicos com diminuição paulatina de seu uso e destinação 
correta de embalagens, conforme estabelece a legislação em vigor (Instituto 
Mineiro de Agropecuária; Lei No 7.802 de 11/07/1989 – Agrotóxicos; Lei No 9.974 de 
06/06/2000 - Destinação Final de Embalagens Vazias; e Decreto No 4.074 de 
04/01/2002, que regulamenta ambas as Leis).  

 
5 Apoiar estratégias que otimizem a gestão dos recursos hídricos locais.  
 

5.1 Incentivar a criação e integrar de forma pró-ativa o Comitê da Bacia do Rio 
Pardo.  

 
6. Solicitar junto ao IEF regional a elaboração e realização de medidas preventivas e 
corretivas para salvaguarda dos recursos hídricos. 
 

6.1 Mapear as áreas de recarga hídrica. 
 
6.2 Realizar medidas de contenção de assoreamentos. 
 
6.3 Contatar os municípios e comunidades beneficiadas com a preservação da 
qualidade das águas pelo Parque buscando apoios e parcerias. 

 
7. Estabelecer um programa de recuperação de áreas degradadas na Zona de 
Amortecimento (por exemplo, voçorocas provocadas por estradas ou por plantios mal 
conduzidos) que se encontrem em locais que possam interferir no Parque.  
 

 Este programa deve estar integrado ao Subprograma de Manejo de Recursos. 
 

7.1. Realizar medidas de contenção das erosões e prevenção das áreas sujeitas 
à mesma. 

 
 Deverá ser dada especial atenção às trilhas, estradas e áreas de encosta. 

 
8. Solicitar junto ao IEF regional a elaboração e realização de medidas preventivas e 
corretivas em relação ao desmatamento. 
 

8.1 Criar um viveiro de mudas nativas para reflorestamento. 
 
8.2 Criar medidas para a contenção da extração de madeira para cercas e lenha. 
 
8.3 Criar medidas para contenção do extrativismo predatório. 

 
9. Monitorar a alteração da cobertura vegetal na área de influência do Parque. 
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9.1 Estabelecer um trabalho integrado com o Centro Controle e Monitoramento IEF 
para acompanhar a alteração da cobertura vegetal na Área de Influência do Parque 
visando a adoção de medidas preventivas, corretivas ou punitivas. 
 
9.2. Solicitar à Diretoria de Monitoramento e Controle - IEF a produção de um mapa 
em escala 1:100.000, a cada ano, com a alteração da cobertura na área de 
influência, visando estabelecer uma série histórica e verificar as tendências e 
locais da expansão da alteração da cobertura. 

 
10. Viabilizar a instalação de placas informativas/advertência nos limites do Parque e 
nas estradas próximas. 
 

 Esta atividade deve estar integrada com atividade similar do Subprograma de 
Proteção. 

 As placas nas estradas devem ser definidas de forma conjunta com o DER, bem 
como deve-se solicitar ao órgão sua afixação. Estas placas deverão ser 
instaladas, prioritariamente, em pontos estratégicos das estradas que ligam Serra 
das Araras à Chapada Gaúcha, Serra das Araras a Januária e Serra das Araras a 
São Francisco, além das estradas que margeiam os limites do PESA.  

 As informações e advertências devem ressaltar a existência do Parque e a 
necessidade de se tomar cuidados especiais em relação ao possível cruzamento 
de animais da fauna nativa. 

 
11. Identificar todos os empreendimentos (estradas, barragens, etc) planejados ou em 
andamento, na região e nos municípios circunvizinhos, que possam comprometer o 
Parque. 
 

 Esta atividade visa conhecer o grau de comprometimento ambiental e a realização 
do EIA/RIMA em todos os empreendimentos, buscando precaver-se contra 
potenciais degradações ao Parque e à sua região de influência.  

 Para as obras aprovadas, é importante que haja o acompanhamento do IEF nas 
etapas dos EIA/RIMA, visando garantir que as mesmas sejam realizadas 
conforme necessário. 

 É recomendável que as estradas indicadas para melhoria e manutenção, no 
Subprograma de Manejo de Recursos,  sejam acompanhadas. 

 
12. Desenvolver um sistema para registro de denúncias e ocorrências no Parque, na 

Zona de Amortecimento e nos Corredores Ecológicos.  
 

 Este sistema deverá ser contemplado por um serviço de telefonia a ser 
implantado na sede administrativa do PESA.  

 Este sistema visa abrir um contato direto com pessoas que queiram ajudar na 
proteção ambiental relatando fatos sobre agressões ao meio ambiente.  

 Para o desenvolvimento desta atividade deverão ser estabelecidas parcerias 
diversas que a viabilizem, como com a Polícia Ambiental, prefeitura e Ibama. 

 Os registros telefônicos deverão ser passados, por funcionários dos órgãos, para 
formulários oficiais e devem ser auxiliados por mapas para facilitar a localização 
de ocorrência do fato. 
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Prioridades         
 

 Identificar e caracterizar a situação das propriedades e posses limítrofes ao Parque 
(zona de amortecimento) e as situadas nos corredores ecológicos.  

 Realizar vistorias periódicas às fazendas do entorno (Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos) para acompanhar a forma de exploração e verificar se as 
atividades previstas nas licenças estão sendo cumpridas. 

 Realizar uma ampla campanha de esclarecimento sobre a Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos (usos permitidos, normas, licenciamentos, limitações, etc) junto 
aos proprietários, cooperativas, associações, prefeituras, câmaras municipais, dentre 
outros. 

 Estabelecer um trabalho integrado com os proprietários e moradores do entorno visando 
conciliar a preservação do Parque com as atividades de exploração da terra na zona de 
amortecimento e corredores ecológicos. 

 Estabelecer um programa de recuperação de áreas degradadas na Zona de 
Amortecimento (por exemplo, voçorocas provocadas por estradas ou por plantios mal 
conduzidos) que se encontrem em locais que possam interferir direta ou indiretamente 
no Parque. 

 
 
 

4.6.3.4 – Subprograma de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 

 
 
Objetivos         

 
O objetivo deste subprograma é levar às populações vizinhas conhecimento sobre a 

utilização sustentada dos recursos, principalmente em relação às áreas que tenham relação 
direta com a Unidade. 

 
Muito embora não seja uma das funções do IEF a promoção direta do 

desenvolvimento regional, neste subprograma, atividade dessa natureza deverá ser 
contemplada, tendo em vista a diminuição de impactos da utilização direta dos recursos 
naturais ou atividades agropecuárias, incentivando a adoção de técnicas mais sustentáveis 
e outras alternativas de desenvolvimento. 

 
Este subprograma deverá ser desenvolvido através de parcerias, atuando o IEF 

apenas como propulsor. 
 
Resultados Esperados       
 

 Áreas estratégicas externas recebendo assistência, monitoramento, informação e 
capacitação; 

 Número crescente de moradores locais trabalhando com as atividades bases 
sustentáveis; 

 Pessoas da região melhor capacitadas para desenvolverem atividades relacionadas com 
produção agropecuária em bases sustentáveis, agroextrativismo, ecoturismo, 
artesanato, dentre outras; 

 Plano Diretor e Agenda 21 do município de Chapada Gaúcha implementado, incluindo o 
Distrito de Serra das Araras; 

 Comitês de Bacias implantados; 
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 Parcerias interinstitucionais atuando em programas alternativos de desenvolvimento; 

 Comunidade organizada. 
 
Indicadores         
 

 Extensão em hectares de áreas de produção agropecuária em bases sustentáveis; 

 Maior produção/utilização de produtos regionais de forma adequada, tais como: 
artesanato, culinária regional, essências medicinais, produtos agroecológicos, dentre 
outros; 

 Maior número de profissionais capacitados; 

 Município utilizando-se de instrumentos e fóruns compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável, tais como, Agenda 21, Planos Diretores e Comitês; 

 Número de ações socioambientais realizadas pelos comitês. 
 
 
Atividades e normas       
 
1. Promover ações que visem a melhoria do ambiente ecológico e das populações do 
entorno do PESA nas seguintes Áreas Estratégicas Externas:  
 
A) ÁREA ESTRATÉGICA EXTERNA DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS – Área 
urbana: 

 
1.1 Apoiar a reestruturação, criação e o fortalecimento de associações 
comunitárias. 

 
1.1.1 Estimular que as comunidades locais se organizem visando o seu 

envolvimento nas atividades sociais e econômicas ligadas ao Distrito 
e ao PESA, de modo a se integrarem no desenvolvimento local e da 
UC.  

 
1.1.2 Incentivar e apoiar a articulação da população para a melhoria local 

com a minimização de problemas como a precariedade do posto de 
saúde e assistência médica, das estradas, do saneamento básico e 
da limpeza urbana. Também, buscar melhoria para os serviços de 
telefonia e água. 

 
1.1.3 Promover, junto às associações, atividades socioeducativas e 

culturais. 
 

1.2 Apoiar e promover cursos de capacitação da mão-de-obra local para a 
atividade turística. 

 
1.2.1 Apoiar e promover cursos de qualificação para prestadores de 

serviços da comunidade, já reconhecidos por sua habilidade e/ou 
que tenham potencial – como artesãos, artistas locais, 
cozinheiras(os), comerciantes – para investirem na infra-estrutura e 
serviços turísticos (hospedagem, alimentação, serviços 
recepção/informação e de condutores de visitantes). 
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1.2.2 Desenvolver trabalhos (como cursos, palestras, oficinas, viagens 
técnicas, etc) junto aos artesãos locais para a elaboração e 
melhoramento dos produtos regionais.  

 
 Estes trabalhos deverão visar o incentivo à produção local de peças artesanais 

típicas da região, visando difundir as características regionais e vender os 
produtos no CV, na Vila e demais pontos no município e redondezas. 

 Sugere-se trabalhar com os doces de época, com o bordado e com artefatos de 
buriti.  
 

1.3 Incentivar e apoiar a promoção de atividades de intercâmbio e de estudo de 
casos para ampliar conhecimento local sobre ações bem-sucedidas em diversos 
temas: turismo, produção agroecológica, assentamentos, educação, extrativismo, 
artesanato, saúde etc. 

 
1.4  Incentivar e apoiar a promoção de projetos de geração de renda alternativa 

como: extrativismo, artesanato, produção agroecológica, aproveitamento do lixo, 
etc. 

 
1.5 Desenvolver um programa específico de conscientização da população sobre a 

questão do lixo. 
 

1.5.1 Incentivar a separação de resíduos e o seu despejo em local correto. 
 

1.5.2 Buscar apoio e resolução da prefeitura para a destinação adequada do lixo 
(aterro controlado/sanitário em local apropriado), bem como coleta 
regular e intensificada no período da festa. 

 
1.5.3 Buscar solução junto a Prefeitura para a freqüência de gados e eqüinos 

criados soltos nas ruas do Distrito.  
 
 
A.1) FESTA DE SANTO ANTÔNIO: 
 

1.6 Apoiar as associações comunitárias na articulação junto à igreja e prefeitura 
para a aplicação dos recursos arrecadados na Festa no Distrito de Serra. 

 
1.7 Apoiar as associações e colaborar ativamente na reformulação da organização e 

programação da Festa, integrando mais atrações da cultura tradicional. 
 

1.8  Apoiar as associações e colaborar ativamente na articulação com instituições 
de ensino, de pesquisa e/ou sociais para desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental e de informações sobre DSTs/Aids. 

 
1.9 Articular junto aos organizadores da Festa, à Igreja e a Prefeitura a elaboração e 

implantação de normas relativas a utilização dos espaços públicos e a instalação 
e volume de som mecânico. 

 
 Durante os principais ritos religiosos (origem da Festa) como a procissão, os 

casamentos e os batizados, os sons mecânicos deverão ser desligados. 
 Durante a procissão, as ruas por onde ela passa até chegar na Igreja deverão estar 

fechadas para qualquer tipo de veículo. 
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 O traçado urbano do Distrito deve ser previamente planejado visando separar 
melhor áreas para comércio, montagem de barracas para dormitório e áreas para 
banho e banheiro. 

 
1.10 Articular para que a prefeitura instale banheiros químicos no período da Festa. 
 
1.11 Requerer esquema de policiamento para maior segurança dos moradores e dos 

visitantes.  
 

 Sugere-se que seja montado um posto policial na época da Festa e, também, 
que haja contato com o Ministério Público para ações de fiscalização em relação 
a possível exploração infantil (trabalho e sexualidade). 

 
1.12 Organizar um esquema especial para a coleta de lixo diária e após a Festa. 
 
1.13 Solicitar e articular junto à prefeitura para que, na época da Festa de Santo 

Antônio, haja fiscalização sobre o abate de bovinos e suínos  em área pública. 
 

 Animais são abatidos anualmente na época da Festa, em lugares a céu aberto 
sem a menor preocupação com a saúde pública. Como esta é uma ação feita há 
muitas décadas, sugere-se que a prefeitura organize um espaço adequado para o 
abate, de forma que os restos e lixos sejam depositados jogados em local 
apropriado. 

 Essa atividade deve seguir as regras exigidas pela vigilância sanitária. 
 

1.14 Articular junto a prefeitura um projeto especifico para a ordenação da subida à 
Capela. 
 
 Os romeiros e os que querem subir à Capela devem ter segurança, bem como a 

trilha deve ser preservada, levando em consideração a fragilidade de seu solo. 
 Recomenda-se que a prefeitura contrate servidores para fiscalizar se as pessoas 

que sobem à Capela, não estão levando bebida alcoólica e, também, para orientar 
e ajudar romeiros. Estes devem ficar em um posto, a ser construído, na entrada da 
trilha para a subida a serra, após o rio Santa Catarina.   

 Sugere-se à prefeitura que providencie uma equipe de primeiros socorros. 
 Como atividade secular, não é recomendável que a romaria seja proibida. 

Entretanto, visando as condições necessárias de segurança mútua, a prefeitura e o 
PESA devem abrir um diálogo com a população para que, juntas, se repense a 
atividade buscando uma solução adequada ou medidas corretivas, como: 
instalação de placas e guarda-corpo, subida com guia, mudança do trajeto.  
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Trechos de extremo risco na subida à capela. 

 
 

 
B) ÁREA ESTRATÉGICA EXTERNA DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS – ÁREA 
RURAL: Comunidades do Morro do Fogo, do São José, do Barro Vermelho e da Lagoa 
do Triste e Fazendas do entorno: 

 
1.15 Solicitar a prefeitura a captação de apoio da EMATER e SUS para assistência 

técnica e de saúde para as comunidades do entorno. 
 
1.16 Estimular os pequenos produtores do entorno a adotarem práticas de 

agricultura orgânica e/ou alternativa.  
 

1.16.1 Solicitar a prefeitura a capacitação de técnicos locais (EMATER, 
Cooperativas, Associações) para repassar técnicas de agricultura 
orgânica aos produtores. 

 
1.16.2 Realizar parcerias com entidades que possuam experiências com 

agroecologia, tais como o Centro de Agricultura Alternativa de 
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Montes Claros, a Associação de Agricultura Ecológica de Brasília, 
dentre outras, para intercâmbio de experiências. 

 
1.17 Estimular a adoção de sistemas agroflorestais e permacultura (plantios de 

árvores de espécies nativas de interesse econômico intercaladas aos 
plantios) nas áreas de produção agrícola. 

 
1.18 Estimular os pequenos produtores do entorno a adotarem a produção 

extrativa racional (mediante técnicas sustentáveis de manejo) de produtos 
do cerrado, tais como pequi, buriti, favela, palha do coco cabeçudo, dentre 
outros. 

 
1.18.1 Estimular a agregação de valor através de agroindústrias, 

beneficiamento, artesanato, dentre outros. 
 

1.18.2 Estimular a elaboração de projetos para agroindústrias 
(beneficiamento de frutos de pequi, buriti, dentre outros), visando 
buscar doações de recursos e/ou financiamento através de algumas 
linhas de créditos de agências financiadoras. 

 
 Os produtores poderão estabelecer parcerias para o uso da Unidade de 

Beneficiamento e Comercialização implantada pelo Programa de 
Desenvolvimento Sustentável – PDS do Entorno do PNGSV, em Chapada 
Gaúcha. 

 
1.18.3 Estimular a produção de artesanato regional. 
 
1.18.4 Estimular a capacitação / reciclagem de pessoas das comunidades 

locais que já trabalham ou que queiram trabalhar para melhoria dos 
produtos de origem extrativa e artesanal a serem comercializados, 
como as mulheres que fabricam doces. 

 
1.18.5 Estimular que se crie condições de melhor comercialização destes 

produtos, junto à visitantes ou mercados específicos. 
 
1.18.6 Apoiar estudos de viabilidade para exploração dos recursos, visando 

identificar o estoque de recurso e verificar o limite de exploração 
sustentável. 

 
1.18.7 Realizar acordos com entidades afins para viabilizar essas 

atividades. 
 

1.19 Estimular a diversificação da produção através da bovinocultura e da 
ovinocultura em sistemas semi-confinados e utilizando-se da palhada 
advinda da produção de sementes de capim do município. 

 
1.20 Estimular a adoção de práticas mais interessantes tais como, sistema silvo-

pastoril (plantios de árvores em faixas ou em capões, utilizando espécies 
nativas de interesse econômico ou de interesse para o próprio gado) nas 
áreas de pecuária extensiva com utilização de pasto artificial. 
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1.21 Estimular a adoção de práticas que evitem a utilização de queimadas para 
renovação do pasto com utilização de pastagem natural.  

 
 Por exemplo, a utilização de roçada mecanizada/tração animal do capim, 

imediatamente antes das chuvas, visando estimular a rebrota. 
 

1.22 Estimular a adoção de criação de boi orgânico. 
 
1.23 Estimular entre produtores e fornecedores de serviços locais que seus 

produtos sejam certificados por certificadoras reconhecidas e idôneas, a fim 
de que a produção e comercialização seja feita com base em maior 
qualidade. 

 
1.24 Incentivar e fortalecer o associativismo, especialmente junto aos pequenos 

produtores, através da criação de associações de pequenos produtores em 
algumas comunidades do entorno do Parque. 

 
 Esta atividade deve visar a criação de melhores condições de negociações com 

outras instituições, intercâmbios, elaboração e apresentação de projetos, além de 
melhor organizar a produção agropecuária e a produção alternativa como: 
agroindústria, artesanato, dentre outros. 

 
 
C) BACIA E PRAIAS DO CATARINA. 
 

1.25 Estimular a implantação de sistema de drenagem na MG-606, impedindo a 
descida de areia para a Vereda do Lougradouro (braço do Catarina). 

 
1.26 Estimular a implantação de barraginhas de captação ao longo de todas as 

estradas vicinais que ligam a BR às residências dos moradores. 
 
1.27 Mapear todas as APPs do rio Santa Catarina e afluentes para conhecer a 

realidade das mesmas e buscar um estratégia de preservação em conjunto 
com os moradores. 

 
1.28 Fazer o zoneamento das praias do rio Catarina, desde a altura do Morro do 

Fogo até a junção com o Rio Feio, buscando lugares propícios para uso 
turístico. 

 
 
D) BACIA DO RIO PARDO. 
 

1.29 Estimular a criação do Comitê Gestor da Bacia do Rio Pardo, juntamente 
com moradores do Corredor Ecológico do Vão dos Buracos. 

 
1.30 Estimular a adoção de um programa de educação dos moradores das 

nascentes (veredas), buscando que os mesmos não continuem a causar 
impactos negativos no local. 

 
1.31 Providenciar a recomposição da mata ciliar e de galeria nas áreas 

degradadas. 
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1.32 Providenciar o monitoramento permanentemente da qualidade da água. 
 
 
D) REGIÃO DA LAGOA DO TRISTE. 

 
1.33 Fazer gestão para viabilizar a delimitação da lagoa totalmente dentro do 

Parque. 
 

1.34 Monitorar constantemente a região, alvo de caça e captura de aves. 
 
1.35 Criar um ponto de apoio à fiscalização na região da Lagoa do Triste, após 

implantação dos postos principais indicados no Subprograma de Proteção. 
 
1.36 Realizar reuniões com os moradores da região para sensibilizá-los quanto a 

proteção do PESA, da fauna e da Lagoa.   
 
2. Estimular a implantação de programas de conservação do solo no entorno 
(terraceamento, microbacias, etc.), através do envolvimento de órgãos 
governamentais como a EMATER, a IGAM e outros.  
 
3. Estimular o uso racional das águas, tanto no uso doméstico, como comercial, na 
agropecuária e na agroindústria, em consonância com orientações do Subprograma 
de Educação Ambiental. 
 
4. Estimular a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, RPPNs.  
 
 4.1 Atuar prioritariamente na região circunvizinha ao Parque que é propriedade da 

empresa de reflorestamento Plantar S/A. 
 
5. Estimular o município da Chapada Gaúcha a desenvolver uma Agenda 21 regional, 
bem como o Plano Diretor do município, visando a ordenação da ocupação das terras 
urbanas e rurais. 
 
6. Articular junto à prefeitura a aplicação do ICMS ecológico em atividades ambientais 
que beneficiem o PESA. 
 
7. Participar na elaboração de estratégias de planos regionais de desenvolvimento do 
turismo e melhoria da infra-estrutura local. 
 

 Sugere-se que tais planos abordem o desenvolvimento de roteiros turísticos 
regionais, envolvendo o mosaico de UCs da região, bem como ações de 
capacitação profissional, implantação de infra-estrutura e serviços, 
desenvolvimento planejado de serviços de recepção de turistas (pousadas, 
restaurantes, comércio, informações, condução, entre outras). 

 
7.1 Apoiar a elaboração, formatação e desenvolvimento de roteiros turísticos no 
município ou região que envolvam o PESA, com especial enfoque para o  Corredor 
Ecológico dos Buracos. 

 
 Um roteiro turístico especializado em vivências culturais que envolva o Corredor 

Ecológico do Vão dos Buracos é possível pela abertura de alguns membros da 
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comunidade, pela integração geográfica das áreas e pela beleza cênica e local 
ideal ao desenvolvimento de um trekking, com pernoite na comunidade. 

 Esta atividade é uma possibilidade de manejo da visitação, visando a 
preservação do Parque por meio da descentralização dos atrativos de recreação 
na região. 

 Todo o processo deve ser coordenado e executado por profissionais 
especializados. 

 Essa atividade deverá realizar-se de forma totalmente participativa com as 
comunidades envolvidas, através de reuniões e oficinas periódicas de 
planejamento e sendo respeitadas suas opiniões e restrições. 

 O processo de desenvolvimento dos roteiros turísticos, como intervenções 
estratégicas para a adequação do mesmo ao bem estar das comunidades 
envolvidas e a integridade do PESA, deve ser permanentemente monitorado. 

 
8. Estimular a comunidade local a preservar suas tradições culturais. 
 

8.1 Estimular moradores locais para atuarem como contadores de histórias. 
 

 8.2 Estimular a criação de grupos locais de teatro e circense para proporcionar 
recreação artística a comunidade e, também, aos visitantes. 

  
 

Prioridades         
 

 Promover ações que visem a melhoria do ambiente ecológico e das populações do 
entorno do PESA nas Áreas Estratégicas Externas. 

 Estimular que as comunidades locais se organizem visando o seu envolvimento nas 
atividades sociais e econômicas ligadas ao Distrito e ao PESA, de modo a se integrarem 
no desenvolvimento local e da UC.  

 Incentivar e apoiar a promoção de projetos de geração de renda alternativa como: 
extrativismo, artesanato, produção agroecológica, aproveitamento do lixo, etc. 

 Apoiar as associações e colaborar ativamente na reformulação da organização e 
programação da Festa, integrando mais atrações da cultura tradicional. 

 Estimular os pequenos produtores do entorno a adotarem a produção extrativa racional 
(mediante técnicas sustentáveis de manejo) de produtos do cerrado, tais como pequi, 
buriti, favela, palha do coco cabeçudo, dentre outros, e estimular a agregação de valor 
através de agroindústrias, beneficiamento, artesanato, etc. 

 Estimular o município da Chapada Gaúcha a desenvolver uma Agenda 21 regional, bem 
como o Plano Diretor do município, visando a ordenação da ocupação das terras 
urbanas e rurais. 

 Articular junto à prefeitura a aplicação do ICMS ecológico em atividades ambientais que 
beneficiem o PESA. 

 Participar na elaboração de estratégias de planos regionais de desenvolvimento do 
turismo e melhoria da infra-estrutura local. 

 Estimular a comunidade local a preservar suas tradições culturais. 
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4.6.4 – PROGRAMA DE MANEJO DO MEIO AMBIENTE 

 
“Este programa visa eminentemente a proteção dos recursos naturais englobados pela 
Unidade e também dos recursos culturais, quando couber. O maior objetivo é o de se tentar 
garantir a evolução natural dos ecossistemas ou usas amostras, habitats, biótipos e 
biocenoses e a manutenção da biodiversidade, de tal maneira que estes recursos possam 
servir à ciência em caráter perpétuo.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
 

4.6.4.1 – Subprograma de Manejo dos Recursos 

 
 
Objetivos         
 

“O objetivo desse subprograma é a conservação e recuperação das condições 
primárias da área. Visa manejar os recursos bióticos e abióticos conforme recomendações 
científicas, promovendo a recuperação integral dos aspectos que experimentaram alteração 
antrópica.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados       
 

 Áreas degradadas por implantação de pastagens recuperadas; 

 Áreas degradadas por plantios agrícolas recuperadas; 

 Áreas de antigas estradas controladas e recuperadas; 

 Áreas de erosões e voçorocas controladas e recuperadas; 

 Áreas de córregos e rios assoreados controladas e recuperadas; 

 Áreas ocupadas com espécies exóticas da flora controladas e recuperadas; 

 Áreas degradadas pelo pisoteamento e pastoreiro do gado recuperadas; 

 Animais domésticos totalmente retirados do Parque; 

 Uso adequado dos animais de montaria que servirão para a fiscalização. 
 
Indicadores         
 

 Número de áreas degradadas, por extensão, controladas e recuperadas; 

 Número de áreas de erosão, por extensão, controladas e recuperadas; 

 Número de áreas ocupadas com espécies exóticas, por extensão, controladas e 
recuperadas; 

 Número de estradas, por extensão, controladas e recuperadas; 

 Número de áreas de voçorocas, por extensão, controladas e recuperadas. 
 
Atividades e normas       
 
1. Recuperar as áreas com pastagens exóticas, plantios agrícolas e áreas onde, ao 
longo dos anos, houve sobrepastoreio e queimadas freqüentes, bem como erosões e 
voçorocas. 
 

 Sugerem-se, como ações diretas capazes de acelerar a recuperação, algumas 
intervenções como: nivelamento, aterro, construção de barreiras, adição de 
corretivos e plantio de algumas espécies de crescimento rápido. Medidas como 
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adubação e introdução de espécies exóticas não são recomendáveis para evitar 
alterações no ecossistema original destes locais. 

 Em relação ao item anterior, tais ações serão utilizadas após estudo de caso de 
cada uma das áreas indicadas para recuperação, para diagnosticar as melhores 
técnicas em cada local. 

 Sugere-se que sejam estabelecidos acordos e parcerias técnicas com centros de 
pesquisa para a realização de estudos e posterior condução das ações 
necessárias de recuperação de todas as áreas degradadas. 

 
1.1. Recuperar todas as áreas próximas as atuais glebas dos moradores da 
Unidade: Zonas de Uso Temporário do Riacho Fundo, do Morro do Fogo e do São 
José, bem como demais ocupações ao longo da margem esquerda do Rio Pardo. 
 

 Estudos de caso deverão ser realizados para cada área citada, indicando as 
melhores técnicas de recuperação das áreas, de forma natural ou induzida. 

 
1.2 Estudar (caso a caso) a situação das árvores exóticas (frutíferas, árvores para 
sombreamento, dentre outras) plantadas pelos antigos moradores para verificar a 
pertinência de suas eliminações.  

 
 O produto madeirável resultante, se a eliminação for realizada, deve ser utilizado 

em obras do Parque ou em obras que beneficiem comunidades locais. 
 

1.3 Restaurar áreas ocupadas com espécies exóticas da flora situadas, 
principalmente, em locais da área de abrangência dos moradores. 

 
1.3.1 Eliminar as espécies encontradas para não competirem com a flora 
nativa.  

 
 Esta eliminação deverá ser feita com critérios técnicos, devendo ser precedida de 

avaliações e realizada de forma gradativa. 
 Não será permitido o uso de herbicidas para a eliminação de espécies exóticas. 
 O produto madeirável resultante da eliminação de espécies exóticas deve ser 

utilizado em obras do Parque ou em obras que beneficiem comunidades locais;  
 

1.4. Controlar e recuperar voçoroca da Trilha do Grotão (Zona de Recuperação - 
Segmento Catarina). 
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Trecho erodido da Trilha do Grotão 

 
 

Voçoroca da Trilha do Grotão 

 
 

1.5. Controlar e recuperar erosões e assoreamentos nas margem do rio Santa 
Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo, (Zonas de Recuperação – Segmentos 
Catarina, Pardo e Riacho Fundo), e iniciar a reabilitação ecológica dessas áreas a 
fim de evitar maiores desmoronamentos e perda da biodiversidade. 

 
 A recuperação de matas de galeria requer a utilização de princípios ecológicos e 

silviculturais, oriundos do conhecimento científico existente, para melhor nortear a 
definição de modelos de recuperação a serem utilizados. O conhecimento dos 
aspectos fitossociológicos, de estrutura de populações e de auto-ecologia de 
espécies, bem como de aspectos silviculturais de coleta de sementes e produção 
de mudas, comportamento em plantios, entre outros são importantes para o 
sucesso da recuperação (Lazarini et al, 2001)9. 

 
1.6. Controlar e recuperar outras voçorocas de menor porte que se encontram em 
diferentes pontos do Parque ou muito próximos aos seus limites. 

 
1.6.1 Mapear os pontos onde se encontram estas áreas. 
 
1.6.2 Realizar breves estudos para melhor conduzir a recuperação. 
 

                                                 
9
 De acordo com a consultora para AER de flora, Renata Martins Corrêa. 
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1.6.3 Dar início às recuperações que, dependendo do caso, poderão ser feitas 
diretamente pelos funcionários do Parque, com acompanhamento de técnicos 
especializados.  
  

2. Recuperar as áreas degradadas provenientes das estradas. 
 

2.1 Controlar e recuperar a erosão da área contígua ao Riacho Fundo na estrada 
dos Porquinhos. 

 

  
 
Erosão de grande proporção no Córrego Riacho Fundo, por onde passava a estrada dos Porquinhos. 
 

2.2 Controlar e recuperar a voçoroca da área próxima à Escola do Morro do Fogo, 
na estrada do Ranulfo/Morro do Fogo. Esta voçoroca, apesar de encontrar-se fora 
do Parque, está muito próxima ao seu limite e deve ser priorizada em função da sua 
grande extensão.  

 

 
 
Voçoroca junto a estrada do Ranulfo. 
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2.3 Mapear outros pontos críticos com erosões e suscetíveis a erosões nas 
estradas e trilhas utilizadas no Parque. 

 
 Este mapeamento deverá ser feito localizando as áreas em mapa, o tamanho e 

profundidade de erosões. 
 

2.4 Controlar e recuperar os trechos erodidos das estradas utilizadas no Parque 
(serviço e uso público), começando pelos mais críticos. 
 

 
 
Situação inicial de erosão, comum às estradas e trilhas do 
interior do PESA. 

 
 

 Esta recuperação deve ser feita com base em conhecimento técnico 
especializado.  

 Como medidas de correção e prevenção, sugere-se a criação de poços laterais 
as estrada e o estabelecimento de barreiras físicas capazes de reduzir a 
velocidade da água sobre o solo, como “bigodes” ou quebra-molas, com a água 
captada no trecho entre quebra-molas sendo coletada por poços laterais. Os 
quebra-molas podem ser construídos com material da estrada ou através do 
empilhamento de sacos de 60 quilos cheios de areia já deslocada pela erosão e 
empilhados. Sobre essa barreira de 2 ou 3 sacos de altura coloca-se uma 
cobertura com o material local e esse é compactado manualmente ou com 
maquinário. 

 
2.5 Desativar e recuperar, de forma progressiva, algumas estradas existentes no 
Parque, em função de sua regularização fundiária, e que não serão úteis para os 
trabalhos do Parque, em consonância com o Subprograma de Pesquisa.  

 
 As estradas desativadas deverão passar por um processo de recuperação que 

poderá ser natural ou induzido. Para isto, serão realizados estudos específicos sobre 
cada caso. 
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2.6 Estabelecer acordo de parceria com o DER/MG para auxiliar na recuperação e 
posterior manutenção das estradas do Parque. 
 
2.7 Manter um acompanhamento constante destes pontos a serem recuperados e 
os suscetíveis à erosões, em consonância com o Subprograma de Monitoramento. 
 

3. Articular junto ao DER/MG e as Prefeituras da Chapada Gaúcha e de Januária, a 
melhoria da estrada que liga o distrito de Serra das Araras às mesmas cidades.  

 
4.  Recuperar as áreas alteradas próximas às residências e nos plantios de atuais 
moradores. 
 

4.1. Mapear todos os pontos que devem ser objeto de recuperação.  
 
 Em princípio, após a saída dos moradores, quase todas as casas serão 

destruídas, devendo permanecer, apenas, as seguintes: casa do guarda-parque 
Sebastião, na Zona de Uso Temporário do Riacho Fundo, para servir como apoio 
a trilha de uso público a ser desenvolvida no local; alguma casa da Zona de Uso 
Temporário do São José, a ser definida, visando servir para um futuro Centro de 
Apoio à Visitação; alguma estrutura próxima a futura Base de Apoio à Pesquisa no 
Riacho Fundo. 

 Em relação ao item acima, não é possível descrever quais são as estruturas que 
permanecerão no Parque no momento, uma vez que, apenas quando os 
moradores saírem do Parque, se saberá que estrutura foi deixada. 

 
4.2. Retirar do Parque os materiais que permanecerem de antigas residências em 
áreas já desapropriadas.  

 
 Esta recuperação deverá ser feita com critérios técnicos e deverá ser precedida 

de avaliações com vistas a definir-se a melhor forma, se natural ou induzida.  
 É permitida a reutilização de materiais pelo IEF para construções que beneficiem 

a UC e/ou as comunidades próximas. 
 

5. Restaurar trechos de alguns cursos d‟água e ambientes aquáticos. 
 
 Em consonância com os subprogramas de Pesquisa e Monitoramento, as 

vertentes e tributários dos rios Pardo e Santa Catarina e do córrego Riacho 
Fundo devem ser restauradas, mediante técnicas específicas a serem definidas 
após estudo especializado. 

 Os cursos d‟água existentes dentro e nos limites do Parque são utilizados há 
décadas pelas comunidades locais. Para restauração dos mesmos, as 
populações devem ser integradas no processo de pesquisa, decisão e 
recuperação. 

 
5.1 Reavaliar, durante o período de chuvas – quando o estresse natural é bem 
inferior –, os locais amostrados em veredas que apresentam alterações críticas. 

 
 Deve-se ressaltar que, mesmo nestes locais, a integridade biótica das 

comunidades de peixes ainda não foi seriamente comprometida, mas os 
processos em curso podem, em curto prazo, causar prejuízos bióticos 
irreparáveis. Certamente, a erosão nas áreas declivosas e o deslocamento do 
material para os sistemas aquáticos contribuem para o quadro observado, 
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colocando o combate ao aceleramento do processo erosivo, por causas induzidas 
pela ação humana, como a prioridade também para os ambientes aquáticos. 

 
 
Prioridades          

 

 Controlar e recuperar erosões e assoreamentos nas margem do rio Santa Catarina, do 
rio Pardo e Riacho Fundo e iniciar a reabilitação ecológica dessas áreas a fim de evitar 
maiores desmoronamentos e perda da biodiversidade. 

 Controlar e recuperar a voçoroca da área próximo à Escola do Morro do Fogo. 

 Controlar e recuperar os trechos erodidos das estradas utilizadas no Parque (serviço e 
uso público), começando pelos mais críticos. 

 
 
 

4.6.4.2 – Subprograma de Proteção 

 
 
Objetivos          

 
“O objetivo maior deste subprograma é garantir a dinâmica dos ecossistemas, a 

manutenção da biodiversidade da unidade de conservação e a proteção do patrimônio 
cultural. Suas atividades e normas serão direcionadas para a proteção dos recursos através 
de atividades específicas que levem a esse fim, visa também coibir, na unidade de 
conservação, ações que comprometam os recursos naturais e culturais da unidade de 
conservação. Visa também garantir a segurança do visitante e do patrimônio imobiliário e 
equipamentos existentes no interior da área, bem como constituir-se num dos elementos 
para o monitoramento da área.” (IBAMA/GTZ1996) 
 
Resultados Esperados        

 Área integral do PESA protegida mediante sistema eficaz de proteção e fiscalização; 

 Incêndios do Parque sob controle; 

 Caça e coleta de plantas no Parque eliminadas; 

 Gado existente no entorno não entrando no Parque. 
 
Indicadores         
 

 Diminuição do número de registro de caçadores e coletores; 

 Área queimada reduzida a cada ano; 

 Maior freqüência de visualização de animais silvestres no Parque. 

 Diminuição de entrada de gado no Parque. 
 
Atividades e normas        
 
1. Implantar o sistema de proteção do Parque, de acordo com as indicações de infra-
estrutura e funcionamento a serem instaladas, sendo: 
 

A) Escritório Central - O sistema de proteção do Parque terá o seu escritório central na 
sede do Parque, que está planejada para localizar-se no distrito de Serra das Araras. Lá 
será a base do chefe da fiscalização e seu assistente. Funcionará, também, a estação 
central de comunicação. Haverá um mapa especialmente confeccionado para a 
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determinação das coordenadas de pontos com focos de incêndio, visando o 
deslocamento das brigadas de combate. Haverá dois veículos e duas motos para o 
serviço de fiscalização. A maior parte do material de apoio à fiscalização e combate a 
incêndios estará guardado no almoxarifado da sede.  

 
 

B) Postos de Fiscalização e Base de Observação de Incêndios. (vide mapa Áreas 
de Fiscalização, em Anexo 4): 

 
B.1) Posto de Fiscalização e Controle da Melancia:  
Localizado a cerca de 22 km do escritório do IEF em Serra das Araras, na porção leste 
da Unidade. Foi definido em função de: a) sua localização na ligação da Estrada Manoel 
Pinto com a Estrada dos Eloi que dá acesso a diversos moradores da comunidade do 
Parque e seu entorno – Riacho Fundo, Porquinhos, Barro Vermelho e município de São 
Francisco; b) local próximo às cabeceiras da vereda Melancia; c) local estratégico 
próximo a junção de importantes estradas das redondezas. A comunicação será feita 
por rádio portátil do Guarda Parque (GP). O posto também servirá para informação de 
moradores e ponto de apoio para o combate a incêndios. 
 
Área de Abrangência: Cobrirá as estradas de Manoel Pinto, dos Eloi, Antônio Rico 
(área da Plantar), região do fluxo de moradores das comunidades do Riacho Fundo e 
Porquinhos, além da área da Lagoa do Triste. 
 
B.2) Posto de Fiscalização e Controle Riacho Fundo/ Porquinhos 10: 
Este posto estará localizado na região nordeste do Parque, a cerca de 3 km de limite do 
Parque, e 45 km do escritório do IEF em Serra das Araras. Foi definido em função de: a) 
trânsito de pessoas de comunidades do Parque e do entorno, que corresponde a 
Estrada dos Porquinhos, tradicionalmente usada pelas comunidades que vivem nesta 
área; b) proximidade ao ponto de bifurcação das trilhas para o rio Pardo e para o 
córrego Riacho Fundo. Para comunicação, será usado o rádio portátil do GP. Próxima 
ao posto será implantada a Base de Apoio a Pesquisa e Gestão. 
 
Área de Abrangência: Engloba toda a área nordeste do Parque e toda a extensão do 
Córrego Riacho Fundo e Trilha do Grotão, por onde passa o fluxo de moradores das 
comunidades dos Porquinhos, Riacho Fundo e Morro do Fogo, até o pé da Serra. 
 
B.3) Posto de Fiscalização e Controle do São José11: 
Este posto está localizado no extremo norte do Parque, distante cerca de 55 km do 
escritório do IEF em Serra das Araras. Para comunicação, será usado o rádio portátil do 
GP. Este local foi definido em função de: a) local plano e de boa visibilidade do Parque 
e entorno próximo ao posto; b) área que abrange, também, o corredor ecológico do Vão 
dos Buracos, ou seja, local de constante passagem de animais silvestres; c) área de 
interesse de caçadores; d) local de acesso de visitantes a um dos mirantes do Parque. 
Próximo ao posto será implantado um Núcleo de Educação Ambiental e Recreação. 
 
Área de Abrangência: Engloba a região da Praia de São José e as trilhas de Zé 
Santana e da escola do São José, além de considerável trecho do Corredor Ecológico 
do Vão dos Buracos, região sujeita ao tráfico de animais silvestres. 

                                                 
10

 Para esse posto, deve-se estudar a viabilidade de aproveitamento da estrutura de moradores 
presentes na área. 
11

 Idem. 
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B.4) Posto de Fiscalização e Controle dos Porcos: 
Este posto está localizado na porção oeste do Parque, distante cerca de 12 km do 
escritório do IEF em Serra das Araras. Será usado o rádio portátil dos GPs para 
comunicação. Este local foi definido em função de: a) local de boa visibilidade do 
Parque e do entorno próximo ao posto; b) local de acesso ao Parque pelos moradores e 
por visitantes c) local próximo a uma grande erosão e com forte risco de incidência de 
novas; d) área de abrangência do posto com risco constante de entrada de fogo, em 
função do seu uso por agricultores do entorno. 
 
Área de Abrangência: Engloba toda a região da comunidade do Morro do Fogo, 
incluindo as estradas dos Porcos, do Ranulfo/Morro do Fogo e as trilhas da escola do 
Morro do Fogo e do Grotão, região de grande fluxo de moradores de Serra das Araras, 
comunidades dos Porquinhos, Riacho Fundo e Morro do Fogo, além de toda a extensão 
do rio Santa Catarina que delimita a Unidade. 
 
B.5) Base de observação de incêndios / Mirante São José – Este local foi definido 
em função de: a) região do Parque desprovida de altitude para visibilidade de focos de 
incêndio12; b) a relevância dos pontos a serem observados, como: a Praia São José, 
considerável extensão do Rio Pardo, considerável extensão da Serra, toda a extensão 
noroeste do parque, considerável extensão do corredor ecológico do Vão dos Buracos. 
Esta estrutura está localizada no Setor São José e terá uso múltiplo de proteção e 
recreação.  

 
 Para a atividade de observação de incêndios, os morros Dois Irmãos e Pelado, na 

parte externa do PESA, deverão continuar a serem utilizados, como descrito em 
atividade adiante neste subprograma. 

 
1.1 Estudar a possibilidade de implantar uma trilha para o platô da serra para 

fiscalização e combate ao fogo, visando funcionar como um acesso 
emergencial. 

 
 
C ) Portões e Portarias 
 
C.1) Portaria dos Porcos (acesso 1) – Localizado na porção oeste do Parque, na 
região dos Porcos, onde haverá o Posto de Fiscalização e Controle dos Porcos, limitará 
a entrada de visitantes e dará visão ao limite do Parque para os moradores de 
passagem. 
 
C.2) Portão Porquinhos (acesso 2) – A ser implantado no limite nordeste do Parque, 
na estrada dos Porquinhos, utilizada por moradores do Riacho Fundo, Porquinhos e 
demais comunidades que vivem a cerca do rio Pardo. Ficará a cerca de 3km do Posto 
de Fiscalização e Controle Riacho Fundo 
 
C.3) Portaria na Manoel Pinto (acesso 3) – A ser implantado no limite leste do PESA, 
na estrada Manoel Pinto onde circulam todos os moradores da região por esta convergir 
as demais estradas locais. Em ponto estratégico, irá dar visibilidade ao limite da 
unidade. 

                                                 
12

 A porção sul da Unidade é rotineiramente observada utilizando-se do Morro dois Irmãos, Morro 
Pelado e Torre da Telemar, além de pequenas elevações naturais, conforme a necessidade. 
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C.4) Portão do Seu Milton (acesso 4) – A ser implantado no limite sul do Parque, 
como alternativa de subida à Serra, cujo acesso se dará partir da propriedade deste 
morador.  

 
 Para o funcionamento do sistema de proteção, deverá ser implantada a infra-

estrutura necessária e deverão ser adquiridos equipamentos e materiais 
complementares aos já existentes (detalhes da infra-estrutura e a relação dos 
equipamentos encontram-se no Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos). 

 Todas as construções deverão obedecer ao padrão arquitetônico histórico e 
cultural da região, contando com tecnologia necessária. 

 As edificações deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 
 Os projetos arquitetônicos e de engenharia deverão ser elaborados e aprovados 

pelo setor responsável do IEF.  
 Toda a infraestrutura do Parque deve privilegiar o uso de energia solar. 
 Estas estruturas deverão estar equipadas com o material necessário para a 

fiscalização. O detalhamento destes equipamentos está no Subprograma de Infra-
estrutura e Equipamentos. 

 Deverá ser previsto um sistema de esgotamento sanitário e um de coleta e 
destinação de lixo que não comprometa o meio ambiente, em especial, as águas 
subterrâneas e superficiais. No caso do lixo, os resíduos orgânicos deverão ser 
enterrados em local apropriado e os inorgânicos deverão ser selecionados e 
levados para fora do Parque. 

 Os animais de montaria usados no serviço deverão pernoitar em área delimitada e 
cercada próxima aos postos de fiscalização e sua alimentação deve ser a 
pastagem nativa, complementada por outro tipo de alimento que não ofereça risco 
de disseminação no Parque. 

 Os animais de montaria usados no serviço deverão estar sempre vacinados e 
deverão ser constantemente monitorados quanto as suas condições de saúde, 
com vistas a não oferecer risco de disseminação de doenças, além dos demais 
cuidados exigidos descritos no Subprograma de Monitoramento. 

 
1.2 Contratar GPs para realização das atividades descritas, como indicado no 
Subprograma de Administração e Manutenção. 

 

 Enquanto não forem contratados novos GPs, construída a estrutura prevista e 
adquiridos os equipamentos necessários, o sistema de rondas continuará 
funcionando, provisoriamente, da seguinte maneira: 

 
a) GP Bastião, morador do Riacho Fundo: região do Riacho Fundo e São José e 

Trilha do Atoleiro.  
 
b) GPs Lincon, Evandro e Abílio, moradores do Distrito: revezamento na 

cobertura da Estrada dos Porcos e parte da Trilha do Grotão até a Grota Nova, 
regiões de maior fluxo de moradores. Região da Vereda Melancia e Lagoa do 
Triste. Nos 6 meses do ano sujeitos a maior incidência de incêndio faz-se 
necessária, ainda, a constante presença no Morro Dois Irmãos e Morro Pelado e 
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na torre da Telemar13 (em frente à Sede do PESA) de onde é possível avistar 
focos de fogo nas regiões sul, sudeste e sudoeste da Unidade. 

 
Atualmente, a fiscalização do PESA vem sendo coberta desta forma, sem animais de 
montaria ou veículos, ficando a região central da Unidade, correspondente ao alto da 
Serra e suas escarpas, desprovida de qualquer espécie de fiscalização. Outro 
inconveniente apresentado é a pouca estrutura para o compartilhamento 
administrativo do PESA e RDSVA, o que demanda dos GPs a cobertura também da 
segunda.  
 

 Considerando a situação desejável, ou seja, prevendo a contratação de mais 
GPs até chegar a um número de 12 funcionários, com todos os postos construídos e 
equipamentos adquiridos, as seguintes normas deverão ser respeitadas:  

 
 As rondas serão feitas durante o dia e os GPs devem trabalhar oito horas diárias. 

Em operações espaciais, o gerente da UC poderá organizar rondas noturnas. 
 A escala de serviço deverá realizar-se de acordo com a legislação trabalhista 

pertinente. Sugere-se um sistema de rodízio, da seguinte forma: 
 Formados em três grupos de 4 GPs, dois grupos trabalharão duas semanas em 
campo, dormindo nos postos de fiscalização, enquanto o outro grupo permanece na 
sede para rondas no distrito e zona de amortecimento e/ou em atividades especiais 
junto a gerência. Os 08 GPs em atividade de campo serão divididos em duplas por 
posto. 
 
 Todas as irregularidades detectadas durante a ronda deverão ser imediatamente 

comunicadas ao chefe da fiscalização, através de seus rádios portáteis;  
 Os GPs deverão atuar, sempre, com os uniformes, com os equipamentos básicos 

de vigilância (transceptor portátil, lanterna, cantil, etc). 
 A vigilância dos GPs e a fiscalização em geral, devem sempre ter, também, um 

caráter informativo e educativo. 
 Ao final de cada dia, o GP é obrigado a preencher e assinar um Relatório Diário 

de Rondas. Ao final de cada semana trabalhada, o chefe da fiscalização recolhe 
os relatórios, para serem compilados em um sistema informatizado e arquivados. 
Este relatório possui, além de espaços para as anotações das irregularidades 
detectadas, espaços para anotações sobre avistamentos e vestígios de fauna. 
Desta forma, estará sendo constituída uma série histórica sobre as ocorrências no 
Parque. 

 Os GPs deverão realizar suas rondas montadas e/ou motorizadas de forma que 
todos os limites e alguns pontos estratégicos do interior do Parque sejam cobertos 
diariamente14.  

 Os GPs do PESA não podem autuar nem portar armas.  
 Os GPs do PESA são membros das comunidades locais e são treinados para 

desempenharem as seguintes atribuições: a) realizar vigilância sem o uso de 
armas e informar imediatamente à Gerência do Parque sobre qualquer 
irregularidade detectada, para que sejam tomadas as providências cabíveis; b) 
prestar informações às pessoas da região ou de fora sobre o que é permitido ou 

                                                 
13

 É necessário que se faça um contato com o órgão solicitando a permissão formal para utilização 
da torre no apoio às estratégias de combate a incêndios, conforme descrito no Subprograma de 
Cooperação Institucional. 
14

 Na situação atual, excluindo a parte central da Unidade, os pontos estratégicos são cobertos, 
quando possível, semanalmente. 
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não em relação ao Parque; c) prevenir e combater incêndios no Parque; d) prestar 
primeiros socorros; e) acompanhar funcionários do IEF ou da Polícia Florestal em 
missões de fiscalização; e) acompanhar, a critério do Gerente do Parque, visitas 
especiais, tais como, pesquisadores, jornalistas, dentre outros.  

 
2. Reforçar o sistema de prevenção e combate à incêndios no Parque, buscando 
sempre a manutenção dos equipamentos e infra-estrutura e a segurança do pessoal 
contratado. 
 

2.1 Manter, anualmente, as picadas e aceiros do Parque com vistas a tentar 
impedir que o fogo que venha de fora não entre no Parque. 
 
 Os atuais aceiros devem passar por estudo de impactos, como sugerido em 

atividade do Subprograma de Pesquisa, antes de qualquer ação de abertura de 
novos aceiros. 

 Este trabalho deverá ser feito no início da época seca, de duas formas: capinas 
com as ferramentas apropriadas e/ou aceiros negros, através de queimadas 
controladas. No caso de aceiros negros, deverão ser tomadas todas as 
precauções para evitar a proliferação do fogo em áreas indesejáveis.  

 
2.2  Montar, anteriormente ao período de maior incidência de incêndios, que vai de 
maio a outubro, uma estratégia de atuação visando a prevenção e o combate a 
incêndios no Parque. 
 

2.2.1 Manter pessoas observando focos de incêndios nos seguintes pontos: 
Torre Telemar, morro Pelado, Mirante São José. 
 
2.2.2 Articular e apoiar a implantação de infra-estrutura de combate a 
incêndio nos morros Pelado e Dois Irmãos, na parte externa do PESA. 
 
2.2.3 Manter mapa atualizado com as estradas que podem ser usadas no 
combate, com pontos de coleta de água, com os locais de depósito do material 
de combate, bem como, com as informações atualizadas das áreas de maior 
risco de incêndios e das regiões problemas (vizinhos que costumam utilizar-se 
da prática de queimadas autorizadas ou não para renovação de pasto e/ou 
limpeza de terreno; locais de passagem constante de pessoas; dentre outras). 
 
2.2.4 Efetuar a contratação temporária (seis meses por ano) de uma equipe 
mínima de brigadistas (06) para garantir a sua efetiva atuação, diferentemente 
da condição de voluntários. 
 
2.2.5 Manter em alerta todos os servidores do Parque durante a estação seca, 
bem como brigadistas voluntários treinados. 
 
2.2.6 Manter os equipamentos de combate e de proteção em perfeito estado 
de funcionamento e localizados em pontos que facilite o seu uso. 

 
 A eventual equipe de brigadistas contratados ficará de plantão em um ponto 

estratégico dentro ou no entorno do Parque.  
 Todo o processo deverá guiar-se pelo Plano de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais do IEF. 
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2.2.7 Desenvolver as seguintes atividades de prevenção dos incêndios: 
 

* Trabalhos de educação ambiental; 
* Intensificação da vigilância móvel e fixa; 
* Contatos freqüentes com as comunidades locais; 
* Cadastramento de criadores de gado. 
 
 2.2.7.1 Incluir o Plano de Prevenção e Combate à Incêndios Florestais / 
IEF (em Anexo 4) no planejamento e organização das atividades a serem 
executadas. 
 
2.2.8 Trabalhar alternativas para limpeza das roças e remoção de pasto em 
substituição ao fogo 
 
 
2.2.9 Após a detecção do foco de incêndio, o chefe da fiscalização deve: 
 

* Avaliar as condições do fogo; decidir sobre o número necessário de 
combatentes; escolher a zona de segurança, rotas de fuga e ataque ao fogo; 

* Acionar a equipe de combate; 

* Organizar a distribuição de pessoal; 

* Proporcionar o apoio ao combate (operacional, logístico, alimentação, dentre 
outros); 

* Comunicar à regional, se necessário; 

* Solicitar apoio, se necessário, à Sede do IEF, ao Centro de Apoio de Curvelo, ao 
Comando do Corpo de Bombeiros de Montes Claros e à Polícia Ambiental de 
São Francisco; 

* Realizar o rescaldo da área queimada; 

* Analisar o possível agente causal do fogo; 

* Acionar a perícia para autuação dos culpados, caso seja necessário. 
 
 Ao avistar qualquer sinal de incêndio, deverá ser dada uma mensagem à estação 

central indicando a coordenada (azimute, graus). Com o cruzamento de, pelo 
menos, mais uma informação de um outro ponto de observação, determina-se o 
ponto do fogo. A partir daí, a brigada é acionada para chegar ao local de combate. 

 Os responsáveis pelo primeiro combate são os brigadistas contratados e os 
servidores que atuam na fiscalização. 

 Os brigadistas voluntários serão acionados apenas em caso de incêndios de 
grandes proporções, quando somente a mão-de-obra contratada não for suficiente 
para controlar o incêndio. 

 Em caso de incêndios de grandes proporções que fujam ao controle do Parque, 
colocando em risco os corredores ecológicos, deve-se buscar apoio estadual do 
Comando do Corpo de Bombeiros de Montes Claros, à Polícia Florestal de São 
Francisco e/ou à Sede do IEF. 

 As pessoas só poderão atuar no combate à incêndios se estiverem equipados 
com os equipamentos básicos de combate e de segurança e se tiverem sido 
treinadas. 
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 O trabalho de observação de focos de incêndios deverá ser feito, tanto pelos 
guardas-parque, como pelos brigadistas contratados, em sistema de rodízio a ser 
implantado pelo gerente do Parque. 

 
2.2.10 Elaborar, ao final de cada período de incêndio, um Relatório de 
Ocorrência de Incêndios e encaminhar à Coordenação do IEF. 

 
 O relatório deverá ser elaborado pelo chefe da UC e pelo chefe de fiscalização 

com descrição das ações empreendidas no combate ao fogo e da atuação da 
equipe, fornecendo os dados obtidos (coordenadas geográficas, fotografia e 
outros) para que o DCM do IEF execute o mapeamento e o monitoramento das 
queimadas, de acordo com indicação no Subprograma de Monitoramento.  

 
2.3 Realizar o trabalho de mapeamento das queimadas, de acordo com o 
Subprograma de Pesquisa, visando auxiliar na estratégia de prevenção e combate 
aos incêndios no Parque através da definição das áreas de maior risco e 
incidência de incêndios, bem como na definição das causas das ocorrências de 
fogo. 

 
3. Reforçar o trabalho de conscientização das comunidades que vivem no entorno, 
enfocando os aspectos de prevenção contra incêndios, caça, comércio de animais 
silvestres, pesca, etc. Este trabalho deve estar integrado ao Programa de Integração 
com a Área de Influência (Subprograma de Educação Ambiental). 
 
4. Acompanhar as atividades desenvolvidas pelos Guardas-Parque, através da 
realização de rondas motorizadas em pontos estratégicos do Parque para, além da 
supervisão do trabalho dos GPs, verificar possíveis ocorrências de irregularidades no 
Parque.  
 

 O trabalho de supervisão da atuação dos GPs, bem como o atendimento a 
denúncias, autuações e fiscalizações será realizado pelo chefe do Parque e/ou da 
fiscalização do IEF. 

 Estas rondas deverão obedecer a um trajeto no qual todos os GPs tenham, no 
mínimo, um contato semanal com o chefe. 

 
5. Colocar placas em pontos estratégicos nos limites e entradas do Parque. 
 

 Estas placas deverão seguir as normas adotadas pelo IEF para as Unidades de 
Conservação. 

 As placas não devem poluir visualmente o ambiente em que forem inseridas.  
 

5.1 Sinalizar o limite do Parque no topo da Serra próximo à capela. 
 
6. Executar a demarcação georreferenciada do Parque, visando a precisão dos 
limites da Unidade, em conformidade com o Subprograma de Regularização 
Fundiária. 

 
 Esta é uma das ações de maior urgência para a UC, estando como atividade, 

também, no subprograma de Administração. 
 

6.1 Atuar para que seja acordado junto ao ITER a realização do processo de 
demarcação, o mais rápido possível. 
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7. Demarcar e cercar as divisas secas das glebas dos atuais moradores do interior 
do Parque, até que a situação fundiária esteja resolvida. 
 

 As cercas devem ser de arame liso com quatro fios, sendo o primeiro a 60 cm 
acima do solo. 

 As descrições do memorial descritivo devem ser usadas para demarcar os limites 
das glebas. 

 
8. Cercar as divisas secas do PESA em locais cujo vizinho seja criador de gado, para 
evitar a entrada do gado no Parque.  

 
 As cercas devem ser de arame liso com quatro fios, sendo o primeiro a 60 cm 

acima do solo. 
 
9. Realizar operações conjuntas de fiscalização em pontos estratégicos do Parque e 
de sua área de influência, com periodicidade máxima de três meses. 
 
10. Articular com o Comando da Polícia Ambiental de Minas Gerais, para que seja 
criado um pelotão florestal para atuar na área de influência do Parque, objetivando 
atender, também, a RDSVA e as demais Unidades de Conservação existentes na 
região. 
 
11. Promover a capacitação permanente dos Fiscais, dos GPs e dos demais 
funcionários que estiverem atuando na fiscalização, observando o Subprograma de 
Administração e Manutenção. 
 

 Todo novo funcionário contratado para atuar na fiscalização deverá fazer um 
curso de capacitação, como exemplo, curso de formação de guarda-parque ou 
similar. 

 É importante que na contratação de novos funcionários para atuarem na 
fiscalização, os mesmos detenham conhecimento da região do Parque, bem 
como, tenham o perfil para atuarem nesta atividade. 

 
11.1 Capacitar moradores da região para atuarem como brigadistas e formar as 
brigadas contratadas e voluntárias para o combate à incêndios no Parque. 
 

11.1.1 Estabelecer, junto ao IEF, agenda de treinamentos periódicos para 
capacitação de brigadistas. 

 
 Os brigadistas deverão ser pessoas da região, maiores de 18 anos de idade e 

menores de 45 anos e com boa saúde. 
 Devido ao grande desgaste físico e risco envolvidos no extermínio dos focos e 

incêndios, é recomendável que todos brigadistas sejam contratados e 
contemplados com seguro de vida. 

 
12. Realizar reuniões mensais envolvendo toda a equipe de fiscalização visando uma 
avaliação contínua dos trabalhos de proteção em geral do Parque para, 
constantemente, analisarem e traçarem novas estratégias. 
 
13. Elaborar e aplicar ações estratégicas para suprimir a captura e o comércio ilegal 
de animais silvestres, com especial enfoque para as aves. 
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 É fundamental que a Polícia Ambiental participe da elaboração e aplicação de 

tais ações, bem como integrar ações no município entre o IEF e o IBAMA.  
 É recomendável que haja um treinamento adequado dos funcionários do IEF 

para lidar com a situação. 
 

14. Envolver todos os moradores da região do PESA no processo de proteção do 
Parque (brigadas, proteção de fauna e flora através de boa conduta e denúncias, 
confinamento de seus animais nos limites de suas propriedades), por meio de ações 
de conscientização ambiental descritas no Programa de Integração com a Área de 
Influência.  
 
15.  Remover todos os animais domésticos existentes no Parque. 
 

 De acordo com as Normas Gerais da Unidade, é proibido, em qualquer hipótese, 
a entrada, permanência ou circulação de animais de estimação (exóticos ou não) 
por qualquer pessoa (atuais moradores do Parque, funcionários do IEF, fiscais, 
visitantes, etc.). 

 
 
Prioridades          
 

 Executar a demarcação georreferenciada do Parque, visando a precisão dos limites da 
Unidade. 

 Implantar o sistema de proteção do Parque, de acordo com as indicações de infra-
estrutura e funcionamento a serem instaladas. 

 Construir e implantar os Postos de Fiscalização e Controle Riacho Fundo/Porquinhos, 
Melancia, São José, Porcos e o Mirante São José, bem como estruturas nos Morros 
Pelado e Dois Irmãos. 

 Contratação e capacitação de novos guardas-parque. 

 Capacitar moradores da região para atuarem como brigadistas e formar as brigadas 
contratadas e voluntárias para o combate a incêndios no Parque. 

 Reforçar o trabalho de conscientização das comunidades que vivem no entorno, 
enfocando os aspectos de prevenção contra incêndios, caça, comércio de animais 
silvestres, pesca, etc. 

 Cercar divisas secas em locais cujo vizinho seja criador de gado. 

 Elaborar e aplicar ações estratégicas para suprimir a captura e o comércio ilegal de 
animais silvestres, com especial enfoque para as aves. 
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4.6.5 – PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
O objetivo deste programa é garantir a funcionalidade da unidade de conservação, 

fornecendo a estrutura necessária para o desenvolvimento dos outros programas. 
 
 
 

4.6.5.1 – Subprograma de Regularização Fundiária 

 
 
Objetivos          
 

“Este subprograma tem por objetivo o conhecimento da situação fundiária da unidade 
de conservação e a definição da estratégia para se ter posse da área de forma gradativa e 
priorizada ” (IBAMA/GTZ1996) 
 
Resultados Esperados        
 

 Área do Parque demarcada; 

 Área integral do Parque com a questão fundiária resolvida. 
 
Indicadores          
 

 Extensão (km) de limites demarcados; 

 Número de marcos implantados; 

 Placas Informativas sobre o Parque colocadas em pontos estratégicos dos limites do 
Parque; 

 Indenizações realizadas. 
 
Atividades e normas        
 
1. Realizar a demarcação georreferenciada do Parque visando tornar claro e 
definitivo seus limites. 

 
 O processo de demarcação deverá seguir as normas adotadas para as unidades 

de conservação visando seu enquadramento no Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação; 

 Deverão ser determinados os pontos geodésicos, através de GPS, visando o 
enquadramento dos limites do Parque ao Sistema Cartográfico Nacional; 

 Deverão ser implantados marcos geodésicos dentro do perímetro levantado, 
cujas coordenadas deverão ser determinadas a partir da rede de apoio básico do 
IBGE; 

 A demarcação deverá ser totalmente materializada e monumentalizada. 
 

2. Definir a situação das posses que ficaram no interior do Parque e que não foram 
objeto de desapropriação, conforme descrito no Encarte 3, item 3.5. 

 
 É importante que o IEF defina de forma clara, junto aos posseiros, qual é a 

situação dos mesmos, tendo em vista que, apesar de as posses não terem sido 
objeto de desapropriação, já que o antigo proprietário reconheceu as mesmas 
deixando-as sob o domínio de seus ocupantes, estas, apesar de delimitadas 
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foram incluídas dentro dos limites do Parque, não sendo citadas no decreto de 
criação;  

 Caso o entendimento seja de que estas posses não fazem parte do Parque, será 
necessário a edição de uma lei para a correção dos limites; 

 Caso o entendimento seja de que estas posses façam parte da área do Parque, 
será necessário que o IEF inicie um processo de entendimento com os posseiros 
visando a sua realocação para uma outra área, de preferência na mesma região, 
e que tenha as condições semelhantes em termos de ecossistemas, solos, água, 
e paisagens, para que os mesmos possam preservar as suas características 
sócio-econômicas e culturais. 

 
2.1. Demarcar e cercar as posses, até que a situação dos posseiros seja 
totalmente definida, para que os mesmos utilizem apenas as áreas sob o seu 
domínio e que isso seja objeto do estabelecimento de um Termo de Compromisso 
entre o IEF e os posseiros. 
 

 O IEF deve assinar com o representante de cada família de posseiros um Termo 
de Compromisso, conforme prevê a lei do SNUC, indicando o que pode ser feito 
nas posses visando assegurar a conservação do Parque e o acesso dos 
posseiros às suas fontes de subsistência e a conservação de seus modos de 
vida; 

 É importante deixar claro que não poderá haver exploração (pastoreio, 
agricultura, extrativismo, etc) dos recursos naturais nas áreas fora das posses; 

 Em caso de venda de alguma posse, o IEF deverá ser, necessariamente, o 
adquirente. Isto deve ficar claro para evitar que novos moradores cheguem ao 
Parque. 

 
3. Orientar moradores do interior da Unidade visando estabelecer uma conduta 
adequada, até que a situação fundiária esteja resolvida. 

 
3.1 Estreitar a comunicação entre o IEF e os moradores do parque realizando 
visitas de familiarização e reuniões para conhecimento e avaliação das condições 
de vida no parque. 

 
3.2 Esclarecer permanentemente questões sobre regularização fundiária dos 
moradores do Parque. 
 
3.3 Elaborar campanha de conscientização dos moradores do Parque quanto à 
importância da Unidade e quanto aos malefícios causados à UC por atividades 
como a criação de animais domésticos soltos, utilização de fogo para renovação 
de pasto e limpeza do terreno, o cultivo de gêneros agrícolas em veredas e outras 
áreas de preservação permanentes, a retirada descriteriosa de palha e madeira, o 
manejo inadequado do lixo, caça, dentre outros. 
 
3.4 Prestar orientações e esclarecimentos básicos aos moradores do Parque sobre 
os procedimentos e regras a serem adotados. 

 
4. Desenvolver e aplicar um cadastro dos moradores para conhecimento e registro de 
sua realidade socioeconômica. 
 

 Sugere-se o tratamento dos seguintes dados: população, parentescos, grau de 
escolaridade e faixa-etária; uso e ocupação do solo, atividades socioeconômicas, 
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de renda e de subsistência; manifestações culturais e religiosas praticadas; infra-
estrutura utilizada e condições de saúde e educação.  

 
Prioridades         
 

 Realizar a demarcação georreferenciada do Parque visando tornar claro e definitivo seus 
limites; 

 Definir a situação das posses que ficaram no interior do Parque e que não foram objeto 
de desapropriação, conforme descrito no Encarte 3, item 3.5.; 

 Demarcar e cercar as posses, até que a situação dos posseiros seja totalmente definida, 
para que os mesmos utilizem apenas as áreas sob o seu domínio e que isso seja objeto 
do estabelecimento de um Termo de Compromisso entre o IEF e os posseiros. 

 
 
 

4.6.5.2 – Subprograma de Administração e Manutenção 

 
 
Objetivos          
 

 O objetivo é garantir o funcionamento da unidade de conservação. Suas atividades e 
normas relacionam-se à organização, ao controle, à manutenção da área, e ainda aquelas 
relacionadas à monitoria da Unidade. 

 
Neste subprograma deverão ser tratados os recursos humanos necessários e a forma 

como vão ser obtidos e capacitados, bem como estabelecido um programa de manutenção 
de infra-estrutura e equipamento. 

 
Traçará também as normas administrativas a serem adotadas na unidade de 

conservação. 
 
Resultados Esperados        
 

 Estrutura da Sede do Parque implantada e em funcionamento; 

 Conselho Consultivo do Parque em funcionamento; 

 Quadro de funcionários preenchido e pessoal capacitado; 

 Instalações e equipamentos em funcionamento; 

 Acordos de parcerias e de terceirização de serviços em funcionamento; 

 Recebimento dos 50% de arrecadação do Parque; 

 Regimento Interno do Parque e do Conselho Consultivo estabelecidos e respondendo às 
necessidades do PESA. 

 
Indicadores          
 

 Instalações, equipamentos e infra-estrutura em funcionamento; 

 Número de funcionários contratados, treinados e reciclados; 

 Parcerias efetuadas; 

 Arrecadação crescente. 
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Atividades e normas        
 

 
1. Implantar a estrutura de pessoal necessária para o Parque. 

 

 Sugere-se o seguinte organograma: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Melhorar a estrutura administrativa e executiva do Parque compondo o quadro 
de funcionários do IEF de acordo com a demanda de trabalho do PESA. 

 
 Conforme o organograma previsto e as necessidades de cada setor, o número 

desejável de funcionários para o adequado funcionamento do Parque corresponde 
a 28, sendo: 
 01 Gerente; 
 01 Setor de Pesquisa, Monitoramento e Manejo, com a função de coordenar 

as atividades; 
 09 para o Setor de Proteção e Controle, sendo 01 para coordenar os 

trabalhos de proteção e controle ambiental e 8 guardas-parque;  
 4 para o Setor Administrativo, sendo 01 para os serviços administrativos e 

financeiros, 01 para a limpeza, 01 para a vigilância e 01 para auxiliar de 
serviços;   

 13 para o Setor de Educação Ambiental, Uso Público e Integração com o 
Entorno, sendo 2 para Recreação e Educação Ambiental, 2 para Alternativas 
de Desenvolvimento e Relações Públicas e 9 para as portarias (3 em cada 
portaria).  

 
 As contratações deverão ocorrer mediante a implantação da infra-estrutura e sua 

conseqüente demanda por funcionários. 

Gerente do PESA 

Conselho Consultivo 

Parceiros 

Setor de 

Pesquisa,  

Monitoramento e 

Manejo 
Setor de Educação,  

Uso Público e 

Integração Setor Administrativo  

Setor de 

Proteção e 

Controle 
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 As questões de regularização fundiária, cooperação institucional, realização de 
obras e aquisição de equipamentos deverão ser coordenadas pela Chefia do 
Parque em integração com o Setor Administrativo, tendo apoio da DPB e CUCO e 
da representação do IEF no Escritório Regional de Januária. Evidentemente, a 
Chefia do Parque é a responsável maior por todas as atividades de 
implementação do Parque. 

 Em casos especiais é permitido que um funcionário possua uma ou mais 
atribuições, desde que seja qualificado para tal. 

 Além do quadro de funcionários regulares do PESA, deve-se prever a contratação 
esporádica de brigadistas na época de incidência de queimadas na Unidade, de 
acordo com orientações do Subprograma de Proteção. 

 
1.2 Estabelecer critérios para a contratação dos funcionários, buscando perfis 
adequados para os cargos necessários. 

 
 É recomendável que os funcionários sejam pessoas do próprio município ou 

região, incluindo o cargo de chefia da unidade, visando evitar administrações 
descontínuas e flutuantes. 

 
1.3 Adequar escala de serviço para realização de atividades do PESA em 
funcionamento nos finais de semana, feriados, férias escolares, festas tradicionais 
e datas especiais. 

 
 As escalas deverão ser adequadas para os funcionários a serviço do Parque, sob 

a coordenação do Gerente da Unidade, conforme as demandas de serviço 
(proteção, riscos de incêndios, períodos mais propícios para apanha de pássaros 
e caça, picos de visitação, rondas, segurança, secretaria para informações, etc).  

 Quando do desenvolvimento de pesquisas, deverá ser feito escala de 
funcionários para acompanhamento dos técnicos e pesquisadores, caso 
necessário. 

 
2. Retirar todo o gado de dentro do PESA e cercar áreas com maior potencial de 
invasão por parte de animais domésticos (cavalos e bois). 
 
3. Elaborar o Regimento Interno do PESA. 
 

 O regimento do Parque deverá contemplar as normas administrativas da 
unidade, tais como: horário de funcionamento, função e atribuições do quadro de 
pessoal, normas de pesquisa e manejo, normas de ocupação e uso das 
instalações e equipamentos, entre outras, bem como as normas gerais da 
Unidade contidas neste PM.  

 O regimento do Parque será elaborado pelo Diretor Geral de acordo com a 
Portaria estabelecida pela Presidência do IEF.  

 
4. Articular para a criação e instalação do Conselho Consultivo do PESA e da RDSVA. 
 

 Este Conselho Consultivo tem como objetivo acompanhar e ajudar a gestão das 
duas Unidades de Conservação. 

 O Conselho Consultivo visa acompanhar a implementação do Plano de Manejo 
do PESA, harmonizar o interesse dos diversos setores envolvidos direta ou 
indiretamente com o Parque e com a RDSVA, dentre outros.  

 



                                                                          Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

 

FUNATURA / IEF 248 

4.1 Estimular indivíduos e entidades públicas, privadas e do terceiro setor 
visando a criação do Conselho Consultivo do Parque, promovendo discussões e 
encontros com os mesmos. 
 
4.2 Elaborar seu regimento interno, publicá-lo e mantê-lo em atividade.  

 
5. Manter um fluxo constante de informações entre as pessoas envolvidas com o 
funcionamento e implementação do Parque. 
 

 Todas as pessoas que compõem o quadro de funcionários ou que estejam 
envolvidas com o funcionamento e implementação do Parque (técnicos do IEF de 
Januária e BH) deverão ser atualizadas freqüentemente sobre as atividades 
desenvolvidas no PESA e demais assuntos recorrentes, visando a boa 
comunicação e o maior envolvimento na sua implementação. 

 As técnicas e instrumentos para promover a comunicação deverão ser definidos 
pelo Gerente da Unidade e equipe. Algumas possibilidades são o uso de painéis, 
quadros de avisos, elaboração de boletins informativos internos, reuniões 
periódicas, atividades sociais e eventos de recreação. 

 Além disso, poderão ser realizados seminários internos que contemplem 
determinados assuntos de interesse da administração do PESA e do 
funcionamento da Unidade, tais como informações sobre legislação ambiental, 
portarias, funcionamento do IEF, entre outros. 

 
6. Estabelecer programa regular de treinamento e reciclagem dos funcionários e 
guardas-parque através de cursos especiais, tais como: gestão de unidades de 
conservação, cartografia, GPS, legislação, manutenção de trilhas, interpretação e 
educação ambiental, manutenção de equipamentos, dentre outros. 
 

 O ideal é que todos os funcionários tenham oportunidade de participar de cursos 
afins, sejam na Unidade, no município ou em outras localidades.  

 
7. Estabelecer parcerias com ONG‟s, prefeituras, polícia ambiental, dentre outras 
organizações objetivando fortalecer as ações previstas na implementação do Parque 
ou cobrir lacunas onde o IEF encontra dificuldades em preenchê-las, visando o 
cumprimento dos objetivos do Parque.  
 
8. Desenvolver e implantar um sistema de acompanhamento do desempenho dos 
funcionários, visando a evolução e produção qualitativa da equipe. 

 
 É recomendável que este sistema conte com programas de incentivo.  

 
9. Estabelecer um Termo de Compromisso de Uso dos Bens do PESA, definindo 
responsabilidades para os pesquisadores e demais pessoas que forem ocupar as 
instalações do Parque e manusear os equipamentos. 
 
10. Estabelecer estratégia para arrecadação de recursos financeiros que garantam a 
implementação do Parque. 
 

 Esta estratégia deve prever, dentre outras coisas, a elaboração de projetos de 
parcerias, de patrocínio e captação de recursos. 

 Quando o PESA estiver gerando renda com a visitação, esta estratégia deve, 
também, prever a viabilização do repasse dos 50% da arrecadação da Unidade 
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pela Administração Central do IEF, afim do cumprimento da Lei nº 7875 de 
13/11/1989). 

 
10.1 Articular junto a Prefeitura a destinação de uma porcentagem do arrecadado 
pelo ICMS ecológico para ações no Parque e Áreas Estratégicas Externas. 

 
11. Estabelecer esquema adequado de coleta seletiva e destinação de resíduos 

produzidos no interior do PESA. 
 

 Todos os resíduos deverão ser retirados do Parque e receber tratamento 
adequado no município. 

 
12. Integrar o PESA a rede de informática do IEF. 

 
 O sistema de informática do PESA deverá ser constantemente atualizado e 

ampliado, quando necessário. 
 O Parque deverá possuir um site próprio, alojado na página central do IEF. 

 
13. Adquirir equipamentos e construir infra-estrutura adequada para o 
desenvolvimento das atividades propostas neste Plano, de acordo com o 
Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 
 

 Toda e qualquer edificação deverá seguir os padrões arquitetônicos locais. 
 Durante todo o processo de construção, deverão ser previstos e praticados os 

princípios da economia, evitando desperdícios. 
 
13.1. Promover a manutenção de toda infra-estrutura e equipamentos do Parque 
previstos no Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos. 
 

 A infra-estrutura física e os equipamentos deverão receber reparos e 
manutenção adequados sempre que necessário, visando prolongar sua vida útil e 
evitar gastos desnecessários. 

 
13.2 Confeccionar materiais diversos para o PESA: material cartográfico para 
apoio às atividades, material informativo sobre o Parque para divulgação, material 
para educação ambiental, entre outros, de acordo com sugestões dos Programas 
de Proteção e Relações Públicas. 
 
13.3 Usar de forma racional os materiais disponíveis ao trabalho dos funcionários, 
como papel, xerox, telefone, água, energia, combustível e outros, visando a 
realização prática dos conceitos de sustentabilidade dos recursos. 
 
13.4 Desenvolver um plano regular (cronograma) de manutenção de infra-estrutura 
e equipamentos, visando o bom funcionamento dos mesmos e a prevenção de 
danos. 

 
Prioridades          
 

 Implantar a estrutura de pessoal necessária para o Parque; 

 Estabelecer programa regular de treinamento e reciclagem dos funcionários e guardas-
parque. 
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 Estabelecer parcerias com ONG‟s, prefeituras, polícia ambiental, dentre outras 
organizações objetivando fortalecer as ações previstas na implementação do Parque ou 
cobrir lacunas onde o IEF encontra dificuldades em preenchê-las, visando o 
cumprimento dos objetivos do Parque. 

 Estabelecer estratégia para arrecadação de recursos financeiros que garantam a 
implementação do Parque. 

 Estabelecer esquema adequado de coleta seletiva e destinação de resíduos produzidos 
no interior do PESA. 

 
 
 

4.6.5.3 – Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos 

 
  
Objetivos          
 

“Este subprograma tem por objetivo garantir a instalação da infra-estrutura adequada 
ao atendimento das atividades previstas nos outros programas. 

 
Deve-se prever as atividades relacionadas à reforma e construção de estruturas físicas 

prioritárias, bem como aquisição e recuperação do material e equipamento permanente 
necessários para o funcionamento da unidade de conservação.” (IBAMA/GTZ, 1996) 

 
Resultados Esperados        
 

 Projetos arquitetônicos elaborados; 

 Infra-estrutura e equipamentos que garantam o desenvolvimento das atividades do 
PESA implantados. 

 
Indicadores          
 

 Infra-estrutura necessária para administração e desenvolvimento das atividades do 
PESA implantados; 

 Equipamentos necessários ao funcionamento do PESA adquiridos. 
 
Atividades e normas        
 
1. Implantar infra-estrutura adequada para funcionamento de todas as atividades do 
PESA: 
  

 Deverá ser priorizado, sempre que possível, o uso de sistema de energia solar 
em toda a infra-estrutura a ser implantada. 

 Algumas casas já existentes no Parque deverão ser mantidas, tendo em vista 
sua utilidade para o manejo da UC.  

 Toda a infra-estrutura do Parque deverá estar sinalizada conforme projeto 
específico a ser elaborado.  

 Todas as estruturas devem priorizar o padrão arquitetônico local como modelo, 
conforme atividade específica deste subprograma. 
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1.1. Implantar a Sede Administrativa do Parque (Vila de Serra das Araras):  
 
a) Estruturas físicas: 
 

 escritório central - 150 m2: sala para gerência, secretaria, sala para os técnicos, sala 
de reuniões, central de comunicação, central de fiscalização e proteção contra 
incêndios, sala para eventuais serviços de concessionários, sala para primeiros 
socorros, copa e sanitários masculino e feminino;  

 refeitório - 60 m2: sala de refeições, cozinha, despensa e sanitários masculino e 
feminino;  

 almoxarifado – 20 m2;  

 depósito de combustível – 10 m2;  

 oficina – 50 m2;  

 garagem – 50 m2;  

 estacionamento– 300 m2, 

 caixa d‟água central; 

 centro de pesquisa – 60 m2: escritório, sala de reuniões, laboratório; 

 torre de repetição  – local e estrutura a serem estudados. 
 

b) Equipamentos / Material Permanente: 
  

 veículos (4): 2 veículo cabine dupla 4x4 com caçamba; 2 motos 150 cilindradas; 1 pipa 
reboque.  

 sistema de energia solar: para atender todo o complexo da sede; 

 estação meteorológica; 

 Mobiliário e outros materiais permanentes:  
Escritório central – Estação central de comunicação; 2 aparelhos de telefone, 1 fax, 2 
microcomputadores; 1 impressora; 2 calculadoras de mesa; 1 máquina de datilografia; 4 
mesas de escritório, 1 mesa de reuniões, 20 cadeiras, 4 armários de aço, 3 arquivos de 
aço, 3 estantes de aço, 8 lixeiras, 1 fogão 4 bocas, 1 geladeira pequena, 2 botijões de 
gás, 1 armário de aço para a copa, 1 mesa  redonda para a copa, jogo de 
copos/garrafas/talheres, 1 filtro, 1 cama de hospital para a sala de 1os socorros, kit de 1os 

socorros, kit de combate a incêndios, 1 binóculo com câmera digital acoplada, etc;  
Refeitório - 1 fogão de seis bocas; 2 botijões de gás, 1 geladeira grande, 1 freezer 
horizontal, 1 armário de cozinha, 6 mesas de 4 lugares, 24 cadeiras, 2 lixeiras, 1 jogo de 
aparelhos de cozinha (panelas, pratos, talheres, copos, garrafas, etc), 2 filtros de água, 
etc; 
Almoxarifado – 1 mesa, 2 cadeiras, 2 armários de aço, 3 estantes de aço, etc, 
Oficina – 1 armário de aço, 1 balcão com gavetas, 1 mesa, 2 cadeiras, 1 jogo de 
ferramentas; 
Centro de Pesquisa – 1 microscópio, 1 estufa, 1 geladeira, 1 freezer horizontal, 1 jogo 
de vidrarias, 2 estantes de aço, 2 armários de aço, 4 bancos redondos, 1 balcão para 
apoio das coletas, 1 mesa grande, 8 cadeiras, 1 quadro, 1 microcomputador. 
 
1.1.1 Instalar uma estação meteorológica. 
 
1.1.2 Estudar o melhor local para instalação de uma torre de repetição de 
comunicação (longo alcance). 
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 Sabe-se que foi inciado um estudo do IEF para instalar uma torre de repetição 
a serviço da RDSVA. É fundamental que o esforço seja reunido para servir as 
duas UCs locais. 

 
1.2 Implantar o Centro de Visitante15 da Vila de Serra das Araras. 

 
a) Estrutura física: 200 m2: auditório, sala de exposições, biblioteca, escritório, banheiros 
com vestuário, local para venda de souveniers e artesanato local, lanchonete;  
 
b) Equipamentos / Material Permanente: 2 mesas de escritório; 3 mesas de estudo para 
a biblioteca, 30 cadeiras, 1 estante de aço, 1 armário de aço, 1 projetor de slides, 1 retro-
projetor, 1 data-show, 1 microcomputador com impressora,1 televisão grande com vídeo 
cassete, 1 tela para projeção, 2 painéis grandes para exposições de fotografias. 
  
1.3 Implantar o alojamento para funcionários e pesquisadores.   

 
a) Estrutura física: 120 m2: ala feminina (3 apartamentos com banheiro de 12 m2 cada), 
ala masculina (3 apartamentos com banheiro de 12 m2 cada), sala de estar de 28 m2 e área 
de serviço de 20 m2; 
 
b) Equipamentos / Material Permanente: 12 beliches, 24 colchões, 6 guarda-roupas, 12 
lixeiras, 6 armários de banheiro, 2 jogos de sofás, 6 cadeiras, uma mesa de televisão, 1 
televisão com vídeo, três secadores de roupa; 

 
1.4. Implantar o Setor Praia do São José (Posto de Fiscalização e Controle, Mirante 
e Centro de Visitantes: Estrada Manoel Pinto).  

 
a) Estruturas físicas: 

 

 posto de fiscalização - 40 m2. sala, quarto, banheiro, copa/cozinha, área de serviço; 

 núcleo de educação ambiental e recreação: 150 m2: sala de exposições, escritório, 
sanitários masculino e feminino, copa, local para venda de souveniers e artesanato 
local; 

 lanchonete – 50 m2;  

 sistema de comunicação 

 caixa d‟água; 

 estacionamento: 200 m2, 

 depósito – 15m2; 

 torre de observação de incêndios / mirante turístico na Praia de São José – 15 m 
de altura e 4m2 de base. 

 área de piquenique próximo ao CV; 

 6 cabanas de palha simples e vazadas espalhadas próximos às áreas de banho – 
9m2 

 curral para o confinamento da montaria – 200m2  
 
b) Equipamentos / Material Permanente: 
 

                                                 
15

 Pretende-se que essa estrutura sirva também de apoio à Reserva de Desenvolvimento 
Sustentável Veredas do Acari, quando elaborado seu plano de manejo e implantada a visitação na 
área, e a todos os atrativos turísticos futuramente implantados na região do entorno. 
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 sistema de energia solar: para atender todo o complexo local; 

 sistema de comunicação: 1 rádio de comunicação fixo. 

 mobiliário e outros materiais permanentes:  
Centro de Visitantes - 1 microcomputador; 1 impressora; 1 máquina de datilografia; 2 
mesas de escritório, 6 cadeiras, 1 armário de aço, 1 arquivo de aço, 1 estante de aço, 4 
lixeiras, 1 filtro, 1 cama de hospital para a sala de 1os socorros, 1 kit de 1os socorros, etc; 
20 cadeiras simples, 1 projetor de slides, 1 retro-projetor, 1 televisão grande com vídeo 
cassete, dois painéis grandes para exposições fotográficas, etc;  
Lanchonete - 1 fogão de seis bocas; 4 botijões de gás, 1 geladeira grande, 1 freezer 
horizontal, 1 armário de cozinha, 6 mesas de 4 lugares, 24 cadeiras, 2 lixeiras, 1 jogo de 
aparelhos de cozinha (panelas, pratos, talheres, copos, garrafas, etc), 2 filtros de água, 
etc; 
Posto de Fiscalização – 1 Rádio de comunicação fixo e dois portáteis para os 
Guardas-parque, 1 mesa, 3 cadeiras, 2 beliches, 1 guarda-roupas, 1 filtro, 1 fogão de 4 
bocas, 2 botijões de gás, 1 mesa para copa, 1 armário para copa, 1 jogo de 
copos/garrafas/talheres, 1 bússola, 1 binóculo, 1 lanterna, 1 kit de 1os socorros, 2 cantis, 
2 lixeiras. 
Trilhas – Placas interpretativas e educativas e, se necessário, equipamentos para 
medida de contenção do solo e segurança, a serem estipulados mediante projeto 
específico. 

 
1.4.1 Estudar a viabilidade de aproveitamento da estrutura de casas dos 
moradores para servir ao CV e ao Posto de Fiscalização / Alojamento, após a 
resolução da questão fundiária. 
 

1.5 Implantar o Setor Riacho Fundo (Posto de Fiscalização e Controle e Centro de 
Apoio à Pesquisa e Gestão) – Estrada dos Porquinhos. 

  
a) Estruturas físicas: 

 

 Portão de Uso Especial dos Porquinhos (acesso 2) – 5 m2 

 Estacionamento – 50 m2 

 Centro de apoio à pesquisa e gestão – 120 m2: sala, 2 suítes, 1 quarto, 1 banheiro, 1 
cozinha, 1 copa, área de serviço, varandas.  

 Laboratório básico – 30 m2;  

 Posto de fiscalização/ alojamento - 40 m2: sala, quarto, banheiro, copa/cozinha, área 
de serviço. 

 Depósito – 15 m2 

 Curral para o confinamento da montaria - 200 m2 . 
 

b) Equipamentos / Material Permanente: 
 

 sistema de energia solar: para atender todo o complexo de fiscalização e pesquisa.  

 sistema de comunicação: 1 rádio de comunicação fixo. 

 caixa d‟água;  

 animais de montaria: 4  

 Mobiliário e outros materiais permanentes:  
Centro de Apoio à Pesquisa e Gestão - 1 mesa de escritório, 1 mesa de refeição, 1 
mesa de computador, 15 cadeiras, 1 armário de aço de cozinha, 1 estante de aço, 4 
lixeiras, 1 fogão 4 bocas, 1 geladeira, 3 botijões de gás, 1 mesa  redonda para a copa, 1 
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jogo de copos/garrafas/talheres, 2 filtros, 1 kit de 1os socorros, 1 binóculo, 1bússolas, 2 
lanternas. 
Laboratório básico - 1 microscópio, 1 estufa, 1 freezer horizontal, 1 jogo de vidrarias, 2 
estantes de aço, 2 armários de aço, 4 bancos redondos.  
Posto de Fiscalização / Alojamento – 1 Rádio de comunicação fixo e dois portáteis 
para os Guardas-parque, 1 mesa, 3 cadeiras, 2 beliches, 1 guarda-roupas, 1 filtro, 1 
fogão de 4 bocas, 1 botijão de gás, 1 mesa para copa, 1 armário para copa, 1 jogo de 
copos/garrafas/talheres, 1 bússola, 1 binóculo, 1 lanterna, 1 kit de 1os socorros, 2 cantis, 
2 lixeiras, kit básico de combate à incêndios. 

 
1.5.1 Estudar a viabilidade de aproveitamento da estrutura de casas dos 
moradores para servir ao Centro de Apoio à Pesquisa e Gestão e ao Posto de 
Fiscalização / Alojamento, após a resolução da questão fundiária. 
 

1.6 Implantar o Setor Melancia (Posto de Fiscalização e Controle e Informação) – 
estrada Manoel Pinto. 

 
a) Estruturas físicas: 
 

 Estacionamento – 20 m2; 

 Portaria Manoel Pinto (acesso 3) – 5 m2; 

 Posto de fiscalização - 40 m2: sala, quarto, banheiro, copa/cozinha, área de serviço, 
caixa d´água, depósito; 

 Curral para o confinamento da montaria: 200 m2 
 

b) Equipamentos / Material Permanente: 
 

 Sistema de energia solar; 

 Sistema de comunicação: 1 rádio de comunicação fixo. 

 Animais de Montaria: 2  

 Mobiliário e outros materiais permanentes:  
posto de fiscalização - 1 mesa, 3 cadeiras, 2 beliches, 4 colchões, 1 guarda-roupas, 1 
filtro, 1 fogão de 4 bocas, 1 botijão de gás, 1 geladeira, 1 mesa para copa, 1 armário 
para copa, 1 jogo de copos/garrafas/talheres, 1 bússola, 1 binóculo, 1 lanterna, 1 kit de 
1os socorros, 2 cantis, 2 lixeiras 

 
1.7 Implantar o Setor dos Porcos (Posto de Fiscalização e Controle) – estrada dos 
Porcos.  

 
a) Estruturas físicas: 
 

 Portaria dos Porcos (acesso 1) – 5m2  

 Posto de fiscalização / alojamento - 40 m2: sala, quarto, banheiro, copa/cozinha, área 
de serviço, caixa d‟água, depósito; 

 Escritório de informação e controle (ao lado do portão) – 12 m2. sala de recepção 
de visitantes e banheiro;  

 Estacionamento – 50m2. 

 Curral para o confinamento da montaria – 100 m2 
 
b) Equipamentos /  Material Permanente: 
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 Sistema de energia solar 

 Sistema de comunicação: 1 rádio fixo. 

 Animais de montaria: 2 

 Mobiliário e outros materiais permanentes – 1 mesa, 4 cadeiras, 2 beliches, 4 
colchões, 1 guarda-roupas, 1 filtro, 1 fogão de 4 bocas, 1 botijão de gás, 1 mesa para 
copa, 1 armário para copa, 1 jogo de copos/garrafas/talheres, 1 bússola, 1 binóculo, 1 
lanterna, 1 kit de 1os socorros, 2 cantis, 2 lixeiras. 

 
1.8 Implantar a Subida a Serra – Setor do Sr. Milton.   

 
a) Estruturas físicas: 

 

 Portão de Uso Público do Seu Milton ( acesso 4) – 5 m2 com tranca 

 estacionamento: 200 m2, 

 área de piquenique  

 mirante de observação de paisagem.  

 pontos de descanso em locais estratégicos da subida. 
 

b) Equipamentos / Material Permanente: 
 

 Mobiliário e outros materiais permanentes  
Trilhas - Placas interpretativas e educativas e equipamentos para medida de contenção 
do solo e segurança, a serem estipulados mediante projeto específico. 

Área de piquenique – placas educativas. 
 
2. Desenvolver projetos arquitetônicos que visem a uniformidade arquitetônica das 
construções e o uso múltiplo das infra-estruturas a serem implantadas. 

  
 Todas as obras e instalações do PESA deverão possuir características 

arquitetônicas obedecendo às tradições da arquitetura regional e da cultura local 
(adobe, telha de cocha ou de palha, janelas e portas de madeira), em harmonia 
com o meio ambiente 

 É possível que as estruturas tenham apenas o revestimento de adobe e contem 
com a tecnologia necessária para funcionamento adequado dos equipamentos 
(energia solar, interior de tijolos e cerâmica, entre outros).  

 É recomendável que as estruturas que abrigarão funcionários e visitantes se 
localizem em áreas sombreadas e, para tanto, sugere-se que os projetos 
arquitetônicos desenvolvam também propostas de paisagismo. 

 Para melhor aproveitamento dos espaços físicos, sugere-se que os projetos 
permitam o uso múltiplo dos espaços a serem criados, quando houver 
consonância entre as ações/serviços a serem desenvolvidos no local, como por 
exemplo: educação ambiental, recreação e apoio a visitação no Setor Praia do 
São José, fiscalização e informação no Setor dos Porcos, fiscalização e gestão 
no Setor Riacho Fundo. 

 
3. Adquirir os equipamentos necessários para funcionamento adequado do PESA, 
descritos acima, mas principalmente: 
 

 Sistema de energia solar; 

 Sistema de comunicação: antenas repetidoras e rádios de comunicação (fixos 
e móveis); 
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 Equipamentos de georreferenciamento por satélite (GPS); 

 Veículos apropriados e animais (cavalos); 

 Equipamentos de informática para a Sede. 
 
 
Prioridades          
 

 Implantar infra-estrutura adequada para funcionamento de todas as atividades do 
Parque. 

 Implantar a Sede Administrativa do Parque em Serra das Araras. 

 Implantar o Centro de Visitantes em Serra das Araras. 

 Implantar o Setor Praia do São José. 

 Implantar o Setor Riacho Fundo. 

 Implantar os postos de fiscalização e controle da Melancia e dos Porcos. 

 Adquirir os equipamentos necessários. 
 
 
 

4.6.5.4 – Subprograma de Cooperação Institucional 

 
 
Objetivos          
 

“Visa propor ações no sentido de manter um relacionamento interinstitucional, de modo 
a catalisar ações para a unidade de conservação. Visa também interagir com os Programas 
de Desenvolvimento Regional ou similares que afetam diretamente a unidade de 
conservação e sua área de Influência.” (IBAMA / GTZ, 1996) 
 
Resultados Esperados        
 

 Cooperações e parcerias estabelecidas, proporcionando o desenvolvimento do PESA e 
da área de influência com base técnica e científica satisfatória. 

 
Indicadores          
 

 Número de acordos e parcerias firmados; 

 Número de projetos e programas apoiados por cooperação institucional em 
desenvolvimento; 

 Número de instituições envolvidas com o funcionamento das atividades do PESA e 
entorno; 

 Número de atividades realizadas com as comunidades do entorno. 
 
Atividades e normas        
 
1. Estabelecer estratégias para a elaboração e proposição de acordos de parceria 
entre o IEF e instituições afins para desenvolvimento das atividades indicadas neste 
Encarte de Planejamento. 

 
 Além das atividades recomendadas a seguir, sugere-se observar o Encarte 3, 

item 3.8.3. 
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1.1 Contatar / Conveniar com organizações governamentais e não 
governamentais, universidades e instituições privadas nacionais e internacionais 
visando parcerias para desenvolvimento de atividades para implementação do 
Parque, execução de atividades socioeducacionais no entorno e viabilização de 
captação de recursos. 
 

1.1.1 Estabelecer parcerias com ONG‟s, prefeituras, polícia ambiental, 
Universidades (UFMG, UnB, UNIMONTES, UFV, etc.) dentre outras 
organizações (como EMATER, IBAMA, COPASA, DER/MG, IMA, IGAM, SEMA, 
CODEMA, SEBRAE, SENAR, SESI, etc) objetivando o apoio ao IEF na 
implantação do Parque e no desenvolvimento das atividades na Zona de 
Amortecimento, Corredores Ecológicos e Áreas Estratégicas Externas. 
 
 A área do distrito de Serra deve ser assistida com prioridade, tendo a época dos 

festejos de Santo Antônio seu momento mais crítico. 
 

1.2 Buscar indivíduos e organizações comunitárias de Serra das Araras para, 
junto ao IEF, planejarem e desenvolverem atividades e projetos em benefício do 
PESA e do Distrito de Serra das Araras. 

 
1.3 Estabelecer parcerias com o DER para a integração do distrito de Serra das 
Araras no „Programa Pró-acesso‟, juntamente com a Prefeitura de Chapada 
Gaúcha, bem como para melhoria das estradas locais. 

 
1.3.1 Estabelecer contato com as empresas de transporte para a regularização 
das linhas de transporte e instalação de infra-estrutura de pontos de ônibus. 

 
1.4 Estabelecer parceria com a CEMIG para integração do distrito no programa 
„Luz para Todos‟, juntamente com a Prefeitura de Chapada Gaúcha. 
 
1.5 Estabelecer parceria para a inserção do distrito em programas contra a seca, 
estimulando os moradores à aderirem melhores práticas de uso da água, tais 
como: eliminação do desperdício, diminuição da poluição e lançamento de 
dejetos, captação de água das chuvas. 
 
1.6 Estabelecer parceria com a EMATER e ONGs para executar um programa de 
desenvolvimento econômico que envolva efetivamente o distrito de Serra das 
Araras e comunidades do Entorno para o início de boas práticas de 
desenvolvimento sustentável na região, diminuindo assim os impactos ao PESA. 
 

1.6.1 Estabelecer parceria para desenvolver projeto semelhante ao Plano de 
Desenvolvimento Sustentável do Entorno do PNGSV, atualmente em 
desenvolvimento, no entorno do PESA. 

 
 É importante que este programa e projetos tenham princípios conscientes de 

criação e fortalecimento de um capital social na região, de modo a tornar o 
Parque um patrimônio de significância para todos.  

 Para o programa, sugere-se que o Governo de Minas Gerais, por meio de 
estratégias de desenvolvimento do Estado, crie ambiente e estratégias para a 
construção do capital social nesta região, visando que as UCs sejam vistas 
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como uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida e de exercício de 
cidadania.  

 
1.7 Estabelecer contato com Programa de Desenvolvimento do Turismo – 
Prodetur, para articular a integração da região – PESA e outras UCs, na 
implantação do Pólo Vale Mineiro do São Francisco. 
 
1.8 Articular junto ao Banco do Nordeste a atuação do Conselho de Turismo 
para a consolidação do Pólo de Turismo do Vale Mineiro do São Francisco, 
visando implantar ações na região do Parque que beneficiem o desenvolvimento 
integrado e adequado da região e do distrito de Serra das Araras. 
 
1.9 Estimular a Prefeitura a articular-se com o Ministério do Turismo para 
inserção de Chapada Gaúcha e municípios circunvizinhos no Programa de 
Regionalização do Turismo. 
 
1.10 Articular com a Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha, Sebrae, 
organizações não governamentais, associações, cooperativas, dentre outras, a 
elaboração da Agenda 21 local e do Plano Diretor do município e do distrito. 
 
1.11 Articular com a Prefeitura Municipal da Chapada Gaúcha o aproveitamento 
da estrutura destinada ao Centro Comunitário para que este sirva de espaço para 
encontro e realização de atividades sócio-educativas, como as descritas no 
Subprograma de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento.  
 

 Este Centro Comunitário pode servir, também, como Centro de Atendimento ao 
Turista, como descrito no Subprograma de Recreação, dando oportunidade ao 
morador de gerar renda com a atividade.  

 
1.11.1 Articular junto a Prefeitura um sistema de disciplina e segurança na 
subida a Capela no alto da Serra, no período da Festa de Santo Antônio, como 
descrito no Subprograma de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento.   

 
1.12 Articular com os órgãos governamentais do Estado de Minas Gerais para a 
inserção da região do noroeste mineiro nos Programas de Desenvolvimento do 
Estado.  
 
1.13 Contatar a empresa Telemar solicitando a permissão formal para utilização 
da torre da empresa no Distrito no apoio a estratégia de observação de focos no 
combate a incêndios. 
 
1.14 Contatar a empresa Plantar Reflorestamento para buscar uma gestão 
integrada da área de sua propriedade, que faz o limite leste com o PESA, com os 
objetivos da UC. 

 
 Deve-se solicitar que a mesma proíba o uso da área para a criação extensiva de 

animais (gado). 
 Sugere-se solicitar a Plantar a doação das terras ao IEF, atualmente 

improdutivas, ou a criação de uma RPPN. 
 

1.15 Articular junto ao órgão de meteorologia do Estado uma parceria para 
instalação da estação meteorológica na Sede Administrativa do IEF no Distrito de 
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Serra das Araras, medição e análise dos dados, visando a otimização e 
aproveitamento das informações geradas.  
 

 Deverá haver um treinamento para os funcionários do PESA que farão o 
manuseio do equipamento e tratamento básico das informações coletadas. 

 
1.16 Articular junto a saúde pública do município e do Estado ações de 
minimização de impactos e controle de doenças na época da Festa de Santo 
Antônio. 
 
1.17 Articular a instalação de uma base de apoio em Serra das Araras, em curto 
prazo, e seu reforço na época da Festa de Santo Antônio.  

 
1.18 Articular parceria com instituições afins com produção de eventos culturais 
para trabalhar na melhoria da festa de Santo Antônio, em seus diversos quesitos: 
cultura, ecologia e sociedade. 
 
1.19 Fazer gestões com os órgãos afins para o desenvolvimento integrado do 
Vale São Francisco: irrigação, pólos de piscicultura, apoio a projetos ambientais 
locais.  
 
1.20 Buscar universidades e faculdades para promover Programas de extensão 
universitária e pesquisa no PESA e entorno.  
 

2 Estimular que a Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha, em parceria com o 
IBAMA, firme um Termo de Cooperação com as Prefeituras de Formoso, Arinos, 
Januária e São Francisco visando ações conjuntas para implantar Centros de 
Informações nas sedes municipais para divulgação das UCs e atrativos da região.  
 
3 Estimular que a Prefeitura Municipal de Chapada Gaúcha estabeleça uma parceria 
com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM para desenvolvimento de 
estudos e análises da qualidade das águas do Rio Pardo, bem como de outros cursos 
d‟água da região.  
 
4. Promover gestões e articulações necessárias com a Prefeitura Municipal de 

Chapada Gaúcha visando a resolução dos problemas e impasses diversos 
apresentados no diagnóstico.  
 

 4.1 Propor a instalação de um escritório administrativo da prefeitura em Serra das 
Araras, equipado com os recursos físicos e humanos necessários para a 
realização de atividades básicas de administração, visando gerar relativa 
autonomia para suprir as necessidades emergenciais da Vila e das comunidades 
do entorno, bem como para facilitar a comunicação dos moradores com a 
Prefeitura. 

 
 Essa atividade visa a descentralização e facilitação das ações rotineiras e 

emergenciais do Distrito devendo, para tanto, contar com uma sede física, 
atribuições bem delineadas e pessoal devidamente contratado e bem treinado 
para executá-las e responder pelas mesmas. 

 
4.2 Juntamente com o Grupo de Educação Ambiental e/ou com indivíduos e 
associações de Serra das Araras, solicitar e articular junto à prefeitura a 
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implantação de cestos de lixos, coleta regular e destinação final adequada no 
Distrito, bem como a contratação de garis para atuarem diariamente no Distrito. 

  
 Esta é uma importante atividade que deve contar com apoio do IEF na articulação 

junto a prefeitura.  
 A época da Festa deve contar com operação especial da prefeitura, 

principalmente nos dias seguintes ao encerramento. 
 A destinação adequada do lixo em aterro sanitário (em local submetido a um 

estudo prévio de viabilidade) e uma usina de tratamento de lixo (diferentes tipos, 
separação, higienização, tratamentos) no município também deve ser solicitada. 

 
 4.3 Propor a aplicação dos recursos advindos do ICMS Ecológico em projetos 

ambientais e de saneamento no Distrito. 
 
5. Promover gestões e articulações necessárias com a Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha para a aquisição de um carro pipa e um trator para o apoio no 
combate a incêndios. 
 
6. Articular com órgãos responsáveis pela abertura e conservação de estradas 
(DER/MG e nacional e Prefeitura de Chapada Gaúcha) atenção especial nos seguintes 
trechos do Parque e do Entorno: 
 

 Âmbito municipal: acessos às planícies do Riacho Fundo e do rio Pardo, na 
porção norte do Parque; 

 Âmbito estadual: borda da chapada junto à cabeceira do rio Pardo, a oeste do 
Parque (MG-606); 

 Âmbito federal: travessia do rio Pardo no local denominado Sumidouro, a sudeste 
do Parque (BR-479). 
 

 Estes trechos são extremamente frágeis, com peculiaridades próprias, e devem 
ser manejados com urgência e monitorados freqüentemente, visando minimizar 
impactos e riscos de segurança.  

 
7. Articular parceria com o IBAMA para composição de um Conselho Gestor do 
Mosaico de UCs do Noroeste de Minas, procurando desenvolver ações integradas 
para o desenvolvimento das mesmas e integrando-o pró-ativamente as atividades 
socioambientais da região.  
 

 Sugere-se que sejam envolvidos nesse conselho: RDS Veredas do Acari, PESA, 
APA Pandeiros, PNGSV, PNCP, APA do Peruaçu, RPPN Veredas do Pacari, em 
local a ser definido.  

 
8.   Contatar o IBAMA e a administração do PNGSV para estabelecer parceria com o 
IEF visando operações para o desenvolvimento integrado do PESA e do PNGSV. 
 

 Poderão ser realizadas atividades conjuntas de proteção e fiscalização, manejo 
dos recursos, educação ambiental, alternativas de desenvolvimento, recreação, 
pesquisa e monitoramento. 

 
9. Estreitar contato com veículos de mídia afins aos temas de cultura, meio ambiente 
e turismo para a divulgação do desenvolvimento do PESA e entorno.  
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10. Articular com as instituições responsáveis o desenvolvimento de ações 
relacionadas aos seguintes temas:  

 

 controle de poluição e aterros sanitários; 

 outorga de água; 

 controle de zoonoses; 

 assessoria a projetos comunitários; 

 reforço e melhoria do ensino local; 

 cursos de formação para educadores; 

 cursos profissionalizantes; 

 alfabetização de adultos; 

 escola inclusiva; 

 capacitação de membros das organizações sociais igreja e escola visando 
serem multiplicadores da educação ambiental; 

 capacitação de membros da Pastoral da Criança para o fortalecimento de suas 
ações e realização de projetos; 

 capacitação de mulheres em temas como nutrição, culinária e economia; 

 capacitação em diagnóstico e planejamento participativo; 

 reciclagem de papel e de objetos renováveis. 
 
10.1 Estimular que as comunidades do entorno do Parque e, sobretudo, a 
comunidade urbana e rural do Distrito de Serra das Araras, se tornem protagonistas 
das realizações em seus territórios. Isso requer trabalho de capacitação em 
diagnóstico e planejamento participativos e a sugestão é que se reúna em um 
mesmo trabalho, para formação de um grupo, pelo menos as seguintes categorias 
de pessoas e entidades de Serra:  
 

 prefeitura e suas secretarias; 

 funcionários do IEF e guardas-parque do PESA; 

 membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
CMDRS que sejam representantes de comunidades ligadas ao PESA 

 representantes de rezadeiras e de famílias da tradição do lugar;  

 grupos religiosos locais;  

 beatos e beatas que se dedicam aos cuidados das imagens e paramentos; 

 membros da diretoria da Escola Estadual Serra das Araras e representantes 
dela ligados a eventos culturais; 

 integrantes, ou seus representantes, do Posto de Saúde local; 

 funcionário dos Correios; 

 presidente ou representantes da Associação Comunitária de Serra das Araras 
– ACSA; 

 representantes de comerciantes do lugar;  

 criadores e fornecedores de gado para os festejos/ açougues; 

 empresa contratada para serviços de coleta e depósito final do lixo;  

 proprietários de terra do entorno da comunidade, do caminho para o Morro;  

 COPASA; 

 CEMIG. 
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Prioridades         
 

 Estabelecer estratégias para a elaboração e proposição de acordos de parceria entre o 
IEF e instituições afins; 

 Contatar / Conveniar com organizações governamentais e não governamentais, 
universidades e instituições privadas nacionais e internacionais visando parcerias para 
desenvolvimento de atividades para implementação do Parque, execução de atividades 
socioeducacionais e viabilização de captação de recursos; 

 Estabelecer parcerias com ONG‟s, prefeituras, polícia ambiental, Universidades (UFMG, 
UnB, UNIMONTES, UFV, etc.) dentre outras organizações (como EMATER, IBAMA, 
COPASA, DER/MG, IMA, IGAM, SEMA, CODEMA, SEBRAE, SENAR, SESI, etc) 
objetivando o apoio ao IEF na implantação do Parque e no desenvolvimento das 
atividades na Zona de Amortecimento, Corredores Ecológicos e Áreas Estratégicas 
Externas. 

 Buscar indivíduos e organizações comunitárias de Serra das Araras para, junto ao IEF, 
planejarem e desenvolverem atividades e projetos em benefício do PESA e de Serra das 
Araras. 

 Contatar o IBAMA e a administração do PNGSV para estabelecer parceria com o IEF 
visando operações para o desenvolvimento integrado do PESA e do PNGSV. 

 Promover gestões e articulações necessárias com a Prefeitura Municipal de Chapada 
Gaúcha visando a resolução dos problemas e impasses diversos apresentados no 
diagnóstico. 

 Juntamente com o Grupo de Educação Ambiental e/ou com indivíduos e associações de 
Serra das Araras, solicitar e articular junto à prefeitura a implantação de cestos de lixos, 
coleta regular e destinação final adequada no Distrito, bem como a contratação de garis 
para atuarem diariamente no Distrito. 

 Articular com órgãos responsáveis pela abertura e conservação de estradas (DER/MG e 
nacional e Prefeitura de Chapada Gaúcha) atenção especial nos trechos indicados. 

 Estimular que as comunidades do entorno do Parque e, sobretudo, a comunidade 
urbana e rural do Distrito de Serra das Araras, se tornem protagonistas das realizações 
em seus territórios. 
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4.7 Circulação Interna    
 
 
O noroeste mineiro é antigo cenário do deslocamento humano, por ali passaram 
personagens históricos como os naturalistas Gardner, Martius e Spix, no século XIX, e 
Antônio Dó, a Coluna Prestes e o escritor João Guimarães Rosa, já no século XX. 
Portanto, as vias de circulação locais, algumas delas provavelmente seculares, possuem 
um forte teor histórico cultural que remete às populações tradicionais que ali vivem.  
 
O deslocamento e o fluxo dos moradores entre as várias comunidades presentes na área, 
a pé ou utilizando animais de montaria, faz parte de seus cotidianos há muitos anos, o 
que torna a realidade do PESA um misto de meio ambiente preservado com presença 
humana secular, hoje, parcialmente, adaptada a UC.  
 
Em frente à realidade local, aderiu-se o uso de animais de montaria adaptados à região 
(burros) para o deslocamento da população com um pouco mais de recursos financeiros. 
Para as atividades de fiscalização, proteção e controle, o uso dos animais torna-se viável 
para a cobertura de toda a área da unidade (exceto o topo da serra) considerando tanto 
sua extensão quanto a facilidade de acessos. Dentre as atividades de uso público propõe-
se o contato inicial com os animais, fato este que poderá proporcionar ao visitante uma 
experiência mais aprofundada do modo de viver local. 
 
4.7.1  Vias de uso motorizado 
 
O PESA é cortado por quatro vias que possibilitam a circulação motorizada, atualmente 
utilizadas como ligação entre as comunidades locais, para fiscalização a pé e, mais 
esporadicamente, para rondas motorizadas e combate a incêndios. A proposta é que se 
tornem estradas de serviço aptas às rondas motorizadas mediante a contenção de 
erosões e os reparos .já indicados.  
 

1. Estrada Manoel Pinto, ou estrada principal: esta via sai da BR-479, que liga a Vila 
de Serra das Araras ao município de São Francisco, cortando o PESA em sua 
porção sudeste, passando pelo Portão de Controle e Fiscalização da Melancia. 
Passa pela área recortada externa ao parque, inserindo-se novamente na UC em 
sua porção noroeste, onde se encontra com a Estrada dos Porquinhos. Serve de 
percurso para os moradores das comunidades de São José, do Riacho Fundo, dos 
Porquinhos e do Barro Vermelho. A via será utilizada para fins de fiscalização, 
proteção e acesso ao Setor de Visitação da Praia São José. 

 
2. Estrada dos Eloi: esta via inicia-se também em um entroncamento da BR-479, 

encontrando-se com a Estrada Manoel Pinto na porção sudoeste do Parque, 
próximo à Vereda Melancia. Apesar de possuir apenas poucos quilômetros no 
interior do parque, esta estrada serve de percurso para os moradores das 
comunidades de São José, do Riacho Fundo e dos Porquinhos, sendo, portanto, 
uma via com considerável despejo de fluxo sobre a Estrada Manoel Pinto. Será 
utilizada para fins de fiscalização e proteção. 

 
3. Estrada dos Porquinhos: esta via vai da Comunidade dos Porquinhos, limite 

nordeste do PESA, passando pelo Posto de Controle e Fiscalização do Riacho 
Fundo e pela Base de Apoio à Pesquisa, acompanhando todo o córrego Riacho 
Fundo, ao longo do qual encontra-se a comunidade de mesmo nome. Será 
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utilizada para fins de fiscalização, proteção e acesso ao Setor de Visitação da 
Praia São José e, atualmente, serve de percurso para os moradores das 
comunidades de São José, do Riacho Fundo e Barro Vermelho. 

 
4. Estrada dos Porcos: esta via fica na porção oeste do PESA e inicia-se a partir de 

um entroncamento da estrada do Ranulfo, seguindo paralela à comunidade do 
Morro do Fogo até encontrar-se com a trilha do Grotão. Passa pelas proximidades 
do Posto de Fiscalização dos Porcos. Será utilizada para fins de fiscalização e 
proteção, e serve de percurso para os moradores das comunidades do Morro do 
Fogo, de São José, do Riacho Fundo, do Barro Vermelho e dos Porquinhos. 

 
5. Estrada Antônio Rico: esta via é um entroncamento da Estrada Manoel Pinto e 

encontra-se em sua totalidade fora do PESA. Sua importância para a Unidade 
consiste em ser a única estrada de acesso a comunidade de São José, cujo 
acesso passa necessariamente por dentro do parque. 

 
 

4.7.2 Vias de Uso a Pé e/ou com animais de montaria 
 
A circulação interna do PESA destinada exclusivamente à realização a pé ou com animais 
de montaria concentra-se principalmente na porção norte da UC, destinando-se à 
fiscalização, proteção e passagem de moradores das comunidades do entorno.  

 
1. Trilha do Grotão ou do Bastião: dá continuidade à estrada dos Porquinhos, 

ligando-a a estrada dos Porcos. 
 
2. Trilha do Zé Santana: inicia-se de um entroncamento da trilha do Grotão até o 

Posto de Fiscalização e Controle da Praia São José. Propõe-se um estudo mais 
aprofundado da viabilidade de utilização dessa trilha para o uso público mediante 
os já indicados monitoramento e manutenção de suas áreas frágeis e degradadas, 
devido à sua significativa beleza cênica enquanto divisor de águas. 

 
3. Trilha da Escola São José: inicia-se na Estrada dos Porquinhos até a escola São 

José, próxima ao rio Pardo. Propõe-se um estudo mais aprofundado da viabilidade 
de utilização dessa trilha para o uso público. 

 
4. Trilha do Atoleiro: liga a estrada Manoel Pinto ao Rio Pardo, na porção noroeste 

do PESA. É pouco utilizada pela comunidade. 
 

5. Trilha da Escola dos Porcos: liga a estrada do Ranulfo, na porção oeste externa do 
PESA, à estrada dos Porcos, passando pelo Posto de Controle e Fiscalização dos 
Porcos. 

 
6. Trilha da Serra: um curto trecho com considerável declividade que proporcionará 

acesso ao Mirante da Serra. Fica na porção oeste do PESA, relativamente 
próximo ao Posto de Fiscalização e Controle dos Porcos. 
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4.7.3 Setor de Visitação da Praia São José:  
 
O setor terá pequenas trilhas de ligação entre as seguintes estruturas: Centro de 
Visitantes, Mirante São José, área de piquenique, áreas de banho, Trilha Interpretativa 
São José, Posto de Fiscalização e Controle e alojamento dos guardas-parque e 
estacionamento. Todo o percurso interno do setor deverá ser realizado a pé ou a cavalo, 
ficando os carros no estacionamento próximo ao Posto de Fiscalização e Controle. 

 
 
 
 

4.8 Capacidade de Suporte    
 
 

Para o desenvolvimento dos estudos de definição da capacidade de suporte do PESA, 
considerou-se ser o método LAC – Limite Aceitável de Câmbio, o mais conveniente neste 
Plano de Manejo, devido à integração de seus princípios fundamentais com a situação 
atual do Pesa.  
 
Um dos princípios destaca que o uso recreativo é a fonte fundamental da mudança nos 
aspectos sociais e ecológicos, sugerindo que, o mais acertado, é buscar conhecer as 
condições apropriadas para o nível de mudança tolerável nas diferentes localidades de 
visitação pública da Unidade de Conservação. Assim, ações como o monitoramento 
constante; a participação do público; a relevância das condições e características sociais 
e culturais locais; o comportamento do visitante na UC; e a consideração de que não 
apenas a definição da capacidade de suporte pode conter os problemas de manejo, são 
indispensáveis para a recreação saudável e para o desenvolvimento natural e dinâmico 
dos processos de mudança socioambientais.  
 
Uma vez que o PESA ainda não recebe visitação intensa, os princípios e ações propostos 
pelo LAC correspondem ao momento atual de se testar, analisar, monitorar e, assim, 
apreender as condições ideais de uso público no Parque. Os princípios são os seguintes: 
 
1. O manejo adequado depende dos objetivos. 
2. A diversidade nos recursos e nas condições recreativas é inevitável e pode ser 

desejável. 
3. O manejo é conduzido para influenciar as mudanças produzidas pelas pessoas. 
4. Os impactos sobre os recursos e as condições recreativas são conseqüências 

inevitáveis da utilização humana. 
5. Os impactos podem ser descontínuos temporariamente ou em relação ao espaço. 
6. Muitas variáveis influenciam a relação uso/impacto. 
7. Muitos problemas de manejo não dependem da densidade de uso. 
8. Limitar o uso é apenas uma das várias opções de manejo. 
9. O monitoramento é fundamental para o manejo profissional. 
10. O processo de tomada de decisão deve separar decisões técnicas de julgamentos de 

valores. 
11. O consenso das ações propostas entre os grupos afetados é necessário para o 

sucesso das estratégias de manejo. 
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Antes de explicitarmos o resultado alcançado deste estudo preliminar para a capacidade 
de suporte do PESA, a consideração de alguns fatos e premissas são necessários, a 
saber: 
 

 Não há praticamente nenhuma visitação pública com fins recreativos ocorreu no 
PESA. A visitação que ocorre, pela comunidade local, não reconhece a área como 
UC. Este fato vem a demostrar que não há experiência efetiva sobre a visitação no 
Parque e, principalmente, sobre suas conseqüências diretas no ambiente, o impacto 
ambiental e cultural por, também não se conhecer o comportamento dos visitantes. 

 

 É fundamental que a constante pesquisa e o monitoramento das atividades de uso 
público sejam os instrumentos básicos e indispensáveis para a concretização da 
capacidade de suporte adequada e do seu conseqüente manejo. 

 

 Apenas quando da realização de estudos específicos a médio/longo prazo sobre a 
atividade turística no Parque, mediante experiências de visitação efetivas, de 
instrumentos de pesquisa e monitoramento definidos e implantados e da observação 
do comportamento dos visitantes (que definirá linhas de atuação aos mesmos), 
poderá se firmar um limite aceitável para a capacidade do Parque. 

 
Ou seja, a definição da capacidade de suporte abaixo descrita foi definida mediante 
experiências subjetivas e, apenas quando da realização de pesquisa objetiva, será 
possível alcançar um limite desejável. 

 

 Em relação aos tópicos anteriores, é fundamental continuar a manter o processo 
gradativo de desenvolvimento do PESA. A intenção deve ser de abrir o Parque para 
visitação após a realização de projetos pilotos que experimentem a atividade turística, 
além da estruturação mínima dos serviços, equipamentos e capacitação de pessoal. 
  

 Sabe-se que a visitação pública desordenada causa impacto não apenas ao meio 
ambiente, mas, também, à cultura local e suas manifestações tradicionais. Entretanto, 
a definição da capacidade de suporte do Parque não é capaz de conter danos 
culturais, uma vez que a preservação deste depende, principalmente, de seus próprios 
agentes.  

 
Este fato vem apenas a confirmar a importância de se trabalhar o desenvolvimento do 
PESA de forma integrada à região e à população local, uma vez que a definição da 
capacidade de suporte do Parque influencia diretamente no uso recreativo dos 
municípios limítrofes.  
 
 
 
4.8.1  Capacidade de suporte das áreas de visitação 
 
4.8.1.1 Setor de Visitação da Praia São José 
 
A capacidade de suporte para a área é de 60 pessoas por dia circulando entre os 
atrativos do Setor, a partir de sua passagem pelo Centro de Visitantes. São atrativos 
do setor: Mirante São José, área de banho, área de piquenique e trilha interpretativa 
São José. O ideal é que haja o revezamento de pessoas entre os atrativos. 
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Esse número considera as formas de desfrutar dos atrativos e infra-estrutura, sendo: 
 
- Carro: o estacionamento comporta até 12 carros de passeio por dia, sendo 

previsto também espaço para estacionamento e manobra de ônibus, desde que 
respeitado o limite de 60 pessoas no setor. 

 
- Mirante São José: a capacidade estipulada é de até 12 pessoas por vez, incluindo 

condutor de visitante, cuja presença é obrigatória. 
 

- Área de Piquenique: contará com 5 mesas que permitirão cerca de 20 pessoas por 
vez nesta área. 

 
 

4.8.1.2 Trilha da Serra 
 

A capacidade de suporte para trilha e mirante é de 10 pessoas por dia, incluindo os 
condutores de visitantes, cuja presença é obrigatória, sendo que este número deve ser 
dividido em grupos de até 5 pessoas e um condutor com saída em horários diferentes. 
 
 
4.8.1.3 Trilha do Rio Catarina 
 
A capacidade de suporte estipulada para esta área é de 20 pessoas por dia, sendo que este 
número deve ser dividido em grupos de até 10 pessoas com saída em horários diferentes. 
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4.9 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DAS ARARAS 

 
 
4.9.1– PROGRAMA DE CONHECIMENTO 
4.9.1.1– Subprograma de Pesquisa 
 
Legenda: CPq – Centros de Pesquisa 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Elaborar e implantar um Banco de Dados 
para sistematizar o registro e 
acompanhamento dos estudos e pesquisas 
desenvolvidas no Parque. 

IEF/ ONG/ 
 

X X X X X X X X 2000 ___ 
Banco de 

Dados 
1 

2.Viabilizar estudos e pesquisas sobre Fatores 
Abióticos. 

             

2.1 Viabilizar o mapeamento geológico e 
geomorfológico da área do Parque e seu 
entorno, em escala 1:50.000 ou maior: 
caracterização detalhada do contexto local, 
como subsídio à reconstituição da evolução 
regional. 

IEF/ 
CPq 

  X X X X X X 15000 ___ 
Mapa e 
estudo 

1 

2.2 Viabilizar a caracterização dos solos e 
controle das erosões, elaborando um mapa 
em escala 1:50.000, apontando as erosões 
existentes e as áreas de susceptibilidade à 
erosões, ressaltando os pontos mais críticos: 
mapeamento pedológico, caracterização das 
variedades presentes e desenvolvimento de 
técnicas de controle em solos arenosos. 

IEF/ 
CPq 

  X X X X X X 15000 ___ 
Mapa e 
estudo 

1 

2.3 Viabilizar estudos técnicos sobre os danos 
causados pelas estradas buscando soluções 
para a conservação do solo e contenção de 
erosões e de processos de degradação. 

IEF/ CPq/ DER-
MG 

  X X X X   10000 ___ Estudo 1 

2.3.1 Estudar a viabilidade de transferência de 
estradas no interior do Parque para fora de 
seus limites. 

IEF/ DER-MG   X X X    ___ ___ Estudo 1 
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2.4 Estudar as áreas para implantação de 
estruturas e equipamentos, de acordo com o 
sugerido no Subprograma de Infra-estrutura e 
Equipamentos, visando impedir riscos. 

IEF     X    ___ ___ Estudo 1 

2.5 Viabilizar  um estudo detalhado sobre os 
recursos hídricos que influenciam o Parque, 
abrangendo toda a bacia dos rios Santa 
Catarina, Pardo, córregos Riacho Fundo e 
Feio. 

IEF/ IGAM/ 
PMCG/ ONG/ 

COPASA 
    X X X X 10000 ___ Estudo 1 

2.6 Apoiar o levantamento da realidade dos 
poços perfurados, utilizados pelo poder público 
e outros particulares. 

IEF/ PMCG     X    ___ ___ Inventário 1 

3. Viabilizar estudos e pesquisas sobre 
Fatores Bióticos. 

             

3.1 Viabilizar o aprofundamento dos 
levantamentos fitossociológicos (análise 
quantitativa) e florísticos (análise qualitativa) 
adicionais (maior esforço de coleta) para 
melhor caracterização florística e 
fitofisionômica do parque. 

CPq/ ONG    X X    5000 ___ Pesquisa 1 

3.2 Viabilizar estudos mais abrangentes do 
ecossistema aquático, incluindo avaliações da 
comunidade fitoplanctônica (microalgas). 

CPq/ ONG    X X    5000 ___ Pesquisa 1 

3.3 Viabilizar o aprofundamento de estudo 
etnobotânico. 

CPq/ ONG    X X    5000 ___ Pesquisa 1 

3.4 Viabilizar a realização de mapeamento das 
espécies invasoras da flora existentes no 
Parque visando as suas eliminações para não 
competirem com a flora nativa e a definição de 
métodos para erradicação das mesmas.  

CPq/ ONG    X X    5000 ___ Pesquisa 1 

3.5 Viabilizar pesquisas para identificação do 
estado de conservação das diversas 
formações vegetais encontradas no Parque. 

CPq/ ONG    X X    5000 ___ Pesquisa 1 

3.6. Viabilizar estudos de aprofundamento na 
área de carrasco (ecótono caatinga-cerrado), 
em função de suas peculiaridades por 
apresentar elementos de caatinga e 
importância para a caracterização ecológica 
do Parque. 

IEF/ CPq/ ONG    X X    8000 ___ Estudo 1 
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3.7. Viabilizar estudos para a confirmação da 
presença do pássaro Taoniscus nanus 
(inhambu-carapé). 

IEF/ CPq/ ONG    X X    6000 ___ Estudo 1 

3.8. Promover programa de pesquisa das 
espécies de Ara choloroptera (arara-vermelha) 
e Ara ararauna (arara-canindé), biologia e 
ecologia básicas, com ênfase na dinâmica 
populacional. 

IEF/ CPq/ ONG    X X    8000 ___ 
Estudo e 
Programa 

1 

3.9. Viabilizar estudos sobre o status das 
populações das espécies ameaçadas de 
extinção e raras indicadas. 

IEF/ CPq/ ONG    X X    6000 ___ Estudo 1 

3.10. Viabilizar a elaboração de um inventário 
de espécies, buscando acréscimo de novos 
registros para a unidade. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X  X 10000 ___ Inventário 1 

3.11. Enfocar região de carrasco (ecótono 
caatinga-cerrado), em todos os levantamentos, 
que oferece um campo de pesquisa enorme 
no entendimento das comunidades de aves. 

IEF/ CPq/ ONG X X X X X X X X ___ ___ Pesquisa 1 

3.12. Montar guias de campo para 
identificação, com hábitos, habitats, 
informações sobre a reprodução e distribuição 
de aves dentro do Parque e a distribuição 
geográfica. 

IEF/ CPq/ ONG     X   X 10000 ___ Guias 2 

3.13. Viabilizar pesquisas sobre as aves 
migratórias. 

IEF/ CPq/ ONG    X X  X  6000 ___ Pesquisa 1 

3.14. Promover programa de anilhamento das 
aves, em especial das aves migratórias. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X  20000 ___ Programa 1 

3.15 Viabilizar a elaboração de um inventário 
da fauna de quirópteros na região do PESA.  

IEF/ CPq/ ONG    X X X   10000 ___ 
Inventári

o 
1 

3.16 Viabilizar estudos de longa duração com 
a fauna de pequenos mamíferos, com uma 
maior amplitude de habitats. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X X 10000 ___ Estudo 1 

3.17 Viabilizar pesquisas de longa duração 
sobre o uso da área da serra por mamíferos 
de médio e grande porte. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X X 8000 ___ Pesquisa 1 

3.18 Viabilizar estudos mais detalhados, de 
longa duração, nos boqueirões presentes no 
PESA e entorno, mapeando e monitorando a 
fauna de mamíferos de médio e grande porte 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X X 8000 ___ Estudo 1 
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que utiliza esse ambiente em toda a sua 
extensão. 

3.19 Viabilizar a elaboração de um inventário 
de primatas em toda a região do PESA. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   10000 ___ 
Inventári

o 
1 

3.20 Viabilizar o desenvolvimento de estudos 
de longa duração com a espécie endêmica do 
cerrado Lycalopex vetulus (raposa-do-mato), 
visando suprir a escassez de informações 
sobre a biologia da espécie. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X X 12000 ___ Estudo 1 

3.21 Viabilizar pesquisas para a confirmação 
da presença de Oncifelis colocolo (gato-
palheiro). 

IEF/ CPq/ ONG    X X    6000 ___ Estudo 1 

3.22. Viabilizar a realização de pesquisa sobre 
o status das populações das espécies 
ameaçadas de extinção e raras indicadas. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   10000 ___ Pesquisa 1 

3.23. Viabilizar a realização de pesquisa sobre 
o status das populações da espécie 
endêmicas Lycalopex vetulus (raposa-do-
campo) existente no Parque. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   10000 ___ Pesquisa 1 

3.24 Montar guias de campo para identificação 
das espécies de mamíferos, com hábitos, 
habitats, informações sobre a reprodução e 
distribuição dentro do Parque, a distribuição 
geográfica, entre outros. 

IEF/ CPq/ ONG     X  X  10000 ___ Guias 2 

3.25 Viabilizar a realização de estudo 
específico sobre a presença de espécies 
representantes da fauna de outros biomas. 

IEF/ CPq/ ONG    X X  X  8000 ___ Estudo 1 

3.26. Viabilizar a realização de estudos 
complementares, de longa duração, para 
inventariar a herpetofauna, com registros 
georreferenciados e montagem de guias de 
campo para identificação, com hábitos, 
habitats, informações sobre a reprodução e 
distribuição dentro do Parque e a distribuição 
geográfica. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   10000 ___ 
Inventári

o 
1 

3.27.  Viabilizar a realização de pesquisas 
sobre as espécies de importância taxonômica 
encontradas indicadas. 

IEF/ CPq/ ONG     X X   6000 ___ Pesquisa 1 
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3.28 Viabilizar a realização de pesquisa sobre 
a espécie de calango Tropidurus sp. (batixó) 
encontrada nas áreas de baixada (constitui um 
táxon não descrito).  

IEF/ CPq/ ONG    X X X   8000 ___ Pesquisa 1 

3.29.  Viabilizar a realização de estudos de 
dispersão de espécies entre habitats. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   8000 ___ Estudo 1 

3.30.  Viabilizar a realização de estudos 
(registros de presença e ausência de 
populações) em sítios perturbados ou muito 
usados por moradores, visando recuperação 
de áreas degradadas. 

IEF/ CPq/ ONG    X X  X  8000 ___ Estudo 1 

3.31. Viabilizar a realização de estudos 
complementares, de longa duração, para 
inventariar as serpentes. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X   15000 ___ 
Inventári

o 
1 

3.32.  Viabilizar a realização de levantamentos 
sobre a fauna de invertebrados visando obter 
uma caracterização deste grupo faunístico 
dentro do Parque. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 20000 ___ 

Levanta
mento e 
inventári

o 

1 

3.33. Viabilizar a realização de estudos 
específicos para identificar possíveis vetores 
de zoonoses. 

IEF/ CPq/ ONG    X  X  X 12000 ___ Estudo 1 

3.34. Montar guias de campo para 
identificação das espécies de invertebrados, 
com hábitos, habitats, informações sobre a 
reprodução e distribuição dentro do Parque, a 
distribuição geográfica, entre outros. 

IEF/ CPq/ ONG     X  X  10000 ___ Guias 2 

4. Viabilizar a realização de estudos e 
pesquisas sobre Ambientes Aquáticos. 

             

4.1 Viabilizar a realização de estudos para a 
caracterização geoquímica das águas 
superficiais e dos sedimentos de corrente.  

IEF/ CPq/ ONG   X X X    8000 ___ Estudo 1 

4.2 Viabilizar a realização de estudos sobre os 
níveis de contaminação físico-química e 
bacteriológica nas águas superficiais, 
sedimentos de corrente e em peixes. 

IEF/ CPq/ ONG   X X X    8000 ___ Estudo 1 

4.3 Viabilizar a realização de estudos sobre os 
padrões de organização dos ecossistemas 
aquáticos e das comunidades de peixes e dos 
níveis de integridade ecológica, durante o 

IEF/ CPq/ ONG   X X X    8000 ___ 
Estudo e 
inventari

o 
1 
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período das chuvas. 

4.4 Viabilizar a realização de estudos para a 
determinação da época, tipo e locais de 
desova das espécies de peixes residentes e 
de espécies migradoras, bem como a 
verificação da importância relativa dos 
ecossistemas de veredas e lagoas marginais 
como áreas de desova, alimentação e abrigo 
para os jovens das espécies. 

IEF/ CPq/ ONG   X X X    10000 ___ 
Inventari

o 
1 

4.5 Viabilizar a realização de estudos sobre a 
importância das zonas de transição terrestre-
aquáticas (veredas, lagoas marginais e matas 
ciliares) na estrutura e dinâmica dos 
ecossistemas aquáticos. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X  8000 ___ Estudo 1 

4.6 Viabilizar a realização de estudo sobre a 
importância relativa dos fatores abióticos 
(“bottom-up”) e da predação (“top-down”) para 
a organização das comunidades de peixes. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X  8000 ___ Estudo 1 

4.7 Viabilizar atividades para elaboração de 
inventário de ictiofauna, com análise do status 
de conservação e indicação de ações de 
manejo. 

IEF/ CPq/ ONG   X X X X   20000 ___ 
Inventári

o 
1 

5. Estudar a possibilidade de incorporar ao 
Parque as áreas indicadas,  

IEF/ CPq/ ONG          ___   

5.1 Analisar a contextualização social e 
espacial da comunidade do Barro Vermelho, 
situada no limite do Parque em sua parte 
extrema norte, buscando inseri-la 
institucionalmente a área do Corredor 
Ecológico do Vão dos Buracos. 

IEF/ CPq/ ONG  X X X     8000 ___ Estudo 1 

6. Realizar estudos e pesquisas sobre as 
queimadas e seus efeitos. 

IEF/ CPq/ ONG  X X X X X X X 10000 ___ Estudo  

6.1 Investigar os impactos de aceiros sobre os 
solos, para avaliação dos possíveis danos e 
conseqüente estabelecimento de critérios 
adequados às condições locais. 

IEF/ CPq/ ONG  X X  X X   8000 ___ Estudo 1 

7. Analisar os elementos das paisagens 
naturais visando utilizá-los em projetos de 
recuperação de áreas degradadas e, também, 

IEF/ CPq/ ONG X X X X X X X X 8000 ___ Estudo 1 
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de paisagismo. 

7.1 Utilizar apenas espécies nativas para 
projetos de paisagismo. 

IEF/ CPq/ ONG X X X X X X X X 8000 ___ Estudo ___ 

7.2 Promover o desenvolvimento de estudos 
sobre aspectos silviculturais de coleta de 
sementes e produção de mudas, 
comportamento em plantios, entre outros 
importantes para o sucesso da recuperação 
visando a reabilitação ecológica de certas 
áreas dentro e no entorno do parque, tais 
como: margem do rio Santa Catarina, do rio 
Pardo e Riacho Fundo, a fim de evitar maiores 
desmoronamentos e perda da biodiversidade. 

IEF/ CPq/ ONG   X X X X   10000 ___ 
Estudo e 
Técnicas 

1 

8. Estimular e apoiar estudos e pesquisas 
sobre fatores sócio-econômicos e culturais. 

             

8.1 Estimular e apoiar a realização de um 
levantamento dos bens de patrimônio cultural 
material e imaterial (saberes e fazeres, formas 
de expressão, edificações, celebrações, etc.) 
na comunidade de Serra das Araras e 
comunidades do entorno do Parque. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X  30000 ___ 
Inventári

o 
Vários 

8.2 Estimular e apoiar a realização de um 
levantamento, junto a comunidade, sobre as 
impressões e os acontecimentos da Festa e 
Romaria de Santo Antônio e da Festa de 
Santa Cruz, buscando resgatar a origem da 
história e incentivar a comunidade a preservar 
suas lembranças e suas práticas tradicionais. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X  8000 ___ 
Levanta
mento 

1 

8.3 Estimular o desenvolvimento de  estudos 
sobre a passagem na região (i) dos 
naturalistas do século XIX (Gardner, Von 
Martius, Spix); (ii) da Coluna Prestes; (iii) de 
João Guimarães Rosa.  

IEF/ CPq/ ONG     X X   8000 ___ Estudos Vários 

8.4 Estimular o desenvolvimento de estudos 
sobre os acontecimentos relacionados a 
história de Antônio Dó e seu bando na vila. 

IEF/ CPq/ ONG     X X   8000 ___ Estudo 1 

8.5 Estimular pesquisas sobre o conteúdo 
histórico e sociocultural das trilhas existentes 
no Parque. 

IEF/ CPq/ ONG    X X    8000 ___ Pesquisa 1 
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8.6 Viabilizar a realização de levantamentos 
sócio-econômicos e de opinião na vila, nas 
comunidades circunvizinhas ao Parque e no 
município de Chapada Gaúcha. 

IEF/ CPq/ ONG   X X     8000 ___ 
Levanta
mentos 

2 

8.7 Estimular o aprofundamento de  pesquisas 
socioculturais e antropológicas sobre as 
populações locais do Parque, das 
comunidades circunvizinhas e do município de 
Chapada Gaúcha. 

IEF/ CPq/ ONG  X X X X    10000 ___ Pesquisa 1 

9. Realizar estudos e pesquisas sobre o 
público visitante. 

             

9.1 Viabilizar estudos de mercado para indicar 
o público alvo potencial do PESA e os 
instrumentos para atração e conquista do 
mesmo. 

IEF/ CPq/ ONG    X X  X  10000 ___ Estudo 1 

9.2 Realizar estudo permanente sobre o perfil 
do visitante do Parque. 

IEF/ CPq/ ONG X X X X X X X X 5000 ___ Estudo 1 

9.2.1 Aplicar pesquisa de opinião aos 
visitantes sobre sua visitação a Unidade. 

IEF/ CPq/ ONG X X X X X X X X ___ ___ Pesquisa 1 

10. Realizar estudos sobre capacidade de 
suporte. 

          ___   

10.1 Aprofundar estudos sobre a capacidade 
de suporte estabelecida neste Plano de 
Manejo, após o início da visitação nas áreas 
indicada (Praia de São José, subida a serra e 
rio Santa Catarina), visando o monitoramento 
dos pontos e trilhas de visitação subsidiando o 
Subprograma de Monitoramento. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 8000 ___ Estudos Vários 

10.2 Realizar estudo específico sobre 
capacidade de suporte na trilha de subida a 
serra. 

IEF/ CPq/ ONG   X X X    5000 ___ Estudo 1 

10.3 Realizar estudos específicos sobre o 
impacto ambiental proveniente da visitação 
pública visando analisar o nível de impacto 
negativo (para subsidiar o Subprograma de 
Monitoramento). 

IEF/ CPq/ ONG   X X X X X X 10000 ___ Estudos Vários 

11. Realizar pesquisas sobre os recursos 
naturais existentes na região propícios à 
visitação. 
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11.1 Viabilizar pesquisas na Zona de 
Amortecimento, Corredores Ecológicos e nos 
municípios vizinhos, objetivando o 
levantamento de recursos naturais para (i) o 
desenvolvimento de atividades turísticas na 
região, (ii) a implantação de outros tipos de 
UCs, (iii) a possibilidade de ações conjuntas a 
outras UCs e municípios para 
desenvolvimento integrado da região. 

IEF/ CPq/ ONG      X X  15000 ___ 
Pesquisa

s 
Várias 

Total Subprograma de Pesquisa 593.000 

 
 
 

4.9.1– PROGRAMA DE CONHECIMENTO 
4.9.1.2– Subprograma de Monitoramento 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Viabilizar monitoramento dos dados 
climáticos e hidrológicos. 

             

1.1. Sugere-se a medição e armazenagem de 
dados climáticos na sede administrativa da 
Unidade, em Serra das Araras.  

IEF X X X X X X X X 1000 ___ 
Relatório

s 
10 

1.2 Providenciar a instalação de réguas de 
nível fluviométrico na foz de cada unidade 
hidrográfica (rios Santa Catarina, Pardo e São 
José e Riacho Fundo). 

 

IEF/ CPq/ ONG 
    X X   7000 ___ 

Réguas 
instalada

s 
4 

2. Realizar um trabalho contínuo de 
monitoramento e mapeamento das 
queimadas, visando: (a) auxiliar na definição 
das estratégias de manejo do fogo; (b) auxiliar 
na estratégia de prevenção e combate aos 
incêndios no Parque através da definição das 
áreas de maior risco e incidência de incêndios.  

             

2.1 Produzir um mapa na escala 1:100.000 
que abrangerá todas as áreas queimadas, a 

IEF 
 

  X X X X X X 2500 ___ Mapa 1 
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cada ano, visando estabelecer uma série 
histórica sobre os locais e áreas queimadas e 
acompanhar a regeneração da vegetação. 

2.2 Monitorar a regeneração da vegetação 
atingida pelas queimadas. 

IEF   X X X X X X 5000 ___ 
Relatório

s 
5 

3. Viabilizar a realização de um monitoramento 
contínuo sobre a qualidade das águas e 
ambientes aquáticos. 

     X X X X  ___   

3.1 Implantar um programa de monitoramento 
da qualidade das águas superficiais 
abrangendo os cursos d‟água do Riacho 
Fundo (interior da Unidade) e dos rios Santa 
Catarina (que divisa o Parque em sua porção 
sudoeste) e Pardo (que divisa o Parque em 
sua porção norte), bem como nos cursos 
tributários dos mesmos.  

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 8000 ___ 
Program

a 
1 

3.2. Implantar um sistema de monitoramento 
anual dos ambientes aquáticos a serem 
recuperados em consonância com os 
Subprogramas de Pesquisa e de Manejo de 
Recursos.  

IEF/ CPq/ ONG     X    5000 ___ Sistema 1 

4. Monitorar as erosões e assoreamentos.              

4.1. Realizar monitoramento dos pontos 
mapeados como mais suscetíveis a ampliação 
das erosões e assoreamentos existentes, tais 
como: trechos de algumas estradas existentes 
no Parque (estradas Manoel Pinto, a trilha do 
Grotão e a da Ranulfo/Morro do Fogo - 
redondeza da escola do Morro do Fogo), 
margens, vertentes e planícies do rio Santa 
Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo. 

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 2000 ___ Estudos Vários 

4.2. Monitorar a recuperação das erosões 
existentes no Parque, conforme indicado no 
Subprograma de Manejo de Recursos.  

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 2000 ___ Estudos Vários 

5. Monitorar, constantemente, as estradas de 
rodagem dentro da Unidade. 

IEF X X X X X X X X 1000 ___ Estudo 1 

6. Monitorar a retirada do gado dos moradores 
da Unidade e do entorno. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Estudo 1 

7. Monitorar aspectos da Flora e da Fauna do              
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Parque. 

7.1. Monitorar a regeneração da vegetação 
nas áreas a serem recuperadas, em 
consonância com os Subprogramas de 
Pesquisa e de Manejo de Recursos. 

IEF/ CPq/ ONG      X X X 9000 ___ Estudo 1 

7.2. Monitorar as populações das espécies da 
fauna citadas no Subprograma de Pesquisa.  

IEF/ CPq/ ONG     X X X X 24000 ___ Estudos 12 

8. Monitorar a atividade turística.              

8.1. Monitorar o impacto ambiental em geral 
(flora, fauna, solo, ambientes aquáticos) nos 
Setores de Visitação Praia de São José e rio 
Santa Catarina, visando conhecer mudanças 
influenciadas pelas atividades turísticas. 

IEF/ CPq/ ONG    X X X X X 12000 ___ Estudos 4 

9. Monitorar o uso dos animais de montaria 
nas atividades de fiscalização e de transporte 
utilizado pelos atuais moradores da Unidade. 

             

9.1 Monitorar os animais de montaria a serviço 
da UC. 

IEF X X X X X X X X 6000 ___ Estudo 1 

10. Monitorar, através de visitas periódicas, a 
forma de exploração agrícola das fazendas do 
entorno (Zona de Amortecimento e Corredores 
Ecológicos) para acompanhar e verificar se as 
atividades previstas em eventuais licenças 
estão sendo cumpridas e se as mesmas não 
estão causando danos ao Parque. 

IEF X X X X X X X X 1000 ___ Estudo 1 

11. Incorporar os dados gerados das 
atividades deste subprograma no Banco de 
Dados a ser criado para o Parque. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Dados 1 

Total Subprograma de Monitoramento 94.500 

Total Programa de Conhecimento 687.500 
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4.9.2 – PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
4.9.2.1 – Subprograma de Recreação 

 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Instalar e implementar um Centro de 
Visitantes na Vila de Serra das Araras. 

IEF/ONG   X      Incluído no item 4.6.5.3 

2. Implementar o Setor de Visitação da Praia 
São Jose. 

             

2.1 Implantar a portaria de entrada Manoel 
Pinto (acesso 3) visando o adequado acesso do 
público no PESA e no Setor de Visitação São 
José. 

IEF/ONG  X       2000 ___ Portaria 1 

2.2 Implantar o Centro de Visitantes São José. IEF/ONG    X     Incluído no item 4.6.5.3 

2.3 Implantar a Trilha Interpretativa São José. IEF/ONG    X     5000 ___ Trilha 1 

2.3.1 Elaborar e implementar projeto específico 
de interpretação e sinalização da Trilha São 
José. 

IEF/ONG    X     2000 ___ Projeto 1 

2.4 Implantar o Mirante São Jose. IEF/ONG   X       ___ Mirante 1 

2.4.1 Elaborar projeto arquitetônico específico 
para construção do Mirante São José. 

IEF/ONG   X      5000 ___ Projeto 1 

2.5 Implantar a área para piquenique.  IEF/ONG    X     1000 ___ M
2
 ___ 

2.6 Estabelecer e sinalizar os limites de uso das 
áreas de banhos. 

IEF/ONG    X     1000 ___ Placas Várias 

3. Implementar a Trilha Catarina.              

3.1 Implantar a portaria de entrada dos Porcos 
(acesso 1), visando o adequado acesso do 
público à área. 

IEF/ONG  X       2000 ___ Portaria 1 

3.2 Elaborar e implantar projeto específico de 
sinalização e interpretação da trilha. 

IEF/ONG     X    5000 ___ Projeto 1 

4. Implantar a Trilha da Serra.              

4.1 Desenvolver projeto específico para 
definição da Trilha da Serra, abrangendo a 
elaboração e implantação de equipamentos de 
apoio (contenção de erosões, escadas, guarda-
corpos, corrimões, pontos de descanso, 

IEF/ONG    X X    8000 ___ Projeto 1 
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plataformas no mirante, etc), bem como placa 
de interpretação da paisagem.  

5. Elaborar e implantar projeto específico para a 
atividade de observação de aves. 

    X X        

5.1 Estabelecer um programa específico para a 
atividade de Observação de Aves no Mirante do 
São José e no Mirante da Serra. 

IEF/ONG    X X    3000 ___ 
Program

a 
1 

15.2. Elaborar uma ficha de avistamento da 
avifauna. 

IEF/ONG    X X    500 ___ Fichas 10000 

5.3 Elaborar um guia de campo da avifauna no 
Parque, em consonância ao Subprograma de 
Pesquisa, com o apoio dos pesquisadores 
envolvidos com a avifauna no PESA. 

IEF/ONG    X X    5000 ___ Guia 5000 

5.4. Elaborar material de divulgação da 
atividade de Observação de Aves, com o apoio 
dos pesquisadores envolvidos com a avifauna 
no PESA. 

IEF/ONG     X    3000 ___ Material 5000 

6. Estudar a viabilidade de implantar a Trilha do 
Grotão (ou do Bastião), até o Riacho Fundo, e a 
Trilha da Escola até o São José.  

IEF/ONG     X    ___ ___   

7. Implantar sistema de controle de visitação. IEF/ONG    X     Incluído no item 4.9.5.3 

8 Implantar sistema de venda de ingressos.     X         

8.1 Criar um tíquete de ingresso especial para o 
uso público no PESA. 

IEF   X      1000 ___ Tickets Vários 

8.2 Definir o valor da taxa de ingresso ao 
Parque e dos serviços oferecidos. 

IEF   X      ___ ___ ___ ___ 

9. Estabelecer parceria com instituições de 
ensino para o desenvolvimento de um programa 
de turismo na época de férias. 

     X    ___  Parceria 1 

10. Elaborar e implantar projeto específico para 
a sinalização interna do Parque. 

IEF/ONG   X      1000 ___ Projeto 1 

10.1 Elaborar logomarca para identidade visual 
personalizada do Parque. 

IEF/ONG   X      2000 ___ Logo 1 

11. Estudar a viabilidade de terceirização das 
atividades de visitação propostas neste 
subprograma.  

IEF   X X     ___ ___ Estudo 1 

Total Subprograma de Recreação 46.500 
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4.9.2 – PROGRAMA DE USO PÚBLICO 
4.9.2.2  – Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Criar um Grupo de Educação Ambiental 
para o desenvolvimento de atividades. IEF/ONG X X       2000 ___ 

Grupo 
consolida

do 
1 

1.1 Elaborar exposições de temas integrados a 
educação ambiental e valorização cultural, 
seja por meio de fotografia, objetos, peças 
decorativas, e outros.  

IEF/ONG/GEA   X X X X X X 5000 ___ 
Exposiçã

o 
Várias 

1.2 Elaborar materiais de divulgação do 
Parque, como painéis, banners, vídeos, 
folders, mapas, cartazes, etc., em conjunto 
com indicações do Subprograma de Relações 
Públicas. 

IEF/ONG/GEA    X X    10000 ___ Materiais Vários 

2. Utilizar as características do Patrimônio 
Imaterial da região como conteúdo para a 
interpretação nos CVs. 

IEF/ONG/GEA    X X X X X ___ ___ ___ ___ 

3. Elaborar e implantar projeto específico de 
interpretação do Parque. 

          ___ ____  

3.1 Elaborar e implantar projeto interpretativo 
para os Centros de Visitantes São José e da 
Vila. 

IEF/ONG    X X    3000 ___ Projeto  1 

3.2 Elaborar e implantar projeto interpretativo 
para trechos da Trilha da Serra.  

IEF/ONG    X X    2000 ___ Projeto  1 

3.3 Elaborar e implantar projeto interpretativo 
para trechos da Trilha da Catarina.  

IEF/ONG    X X    2000 ___ Projeto 1 

3.3.1 Elaborar um folder específico para a 
trilha. 

IEF/ONG     X    3000 ___  1 

3.4 Elaborar e implantar projeto interpretativo 
para os locais de acesso ao PESA (portarias 
dos Porcos e Manoel Pinto, e portões do Seu 
Milton e dos Porquinhos). 

IEF/ONG    X X    3000 ___  1 
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4. Elaborar projeto específico para adaptar a 
interpretação a portadores de deficiência 
visual.  

IEF/ONG    X X    1000 ___ Projeto 1 

5. Utilizar como tema de educação ambiental 
um projeto sobre lixo (diferentes tipos, 
armazenamento, coleta, separação, 
higienização, tratamentos diferenciados, 
reutilização e reciclagem) a ser implantado no 
PESA e na vila.  

IEF/ONG/GEA    X X X X X 4000 ___ Projeto 1 

6. Utilizar a implantação do sistema de 
energia solar como tema para a educação 
ambiental. 

IEF/ONG/GEA    X X X X X ___ ___ ___ ___ 

7. Desenvolver um projeto específico de 
vivência ambiental no PESA para receber 
jovens da vila, das comunidades vizinhas, do 
município e dos municípios vizinhos. 

IEF/ONG/GEA    X X X X X 30000 ___ 
Vivencia

s 
10 

8. Organizar apresentações teatrais com 
temas ecológicos e culturais para serem 
apresentadas nos CVs.   

IEF/ONG/GEA   X X X X X X 2000 ___ 
Apresent

ação 
Várias 

9. Organizar eventos em datas 
comemorativas ligadas ao meio ambiente e a 
cultura, em consonância com sugestões no 
Programa de Integração com a Área de 
Influência. 

IEF/ONG/GEA   X X X X X X 10000 ___ Eventos Vários 

10. Elaborar mapas interpretativos sobre todo o 
PESA e sobre cada ponto de visitação, a 
serem expostos permanentemente nos CVs.  

IEF/ONG   X X X    5000 ___ Mapas 4 

11. Prover os CVs de equipamentos 
necessários para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental, em 
consonância com indicações do Subprograma 
de Infra-estrutura e Equipamentos.  

IEF/ONG   X X X    Incluído no item 4.6.5.3 

12. Realizar um trabalho específico de 
educação ambiental com os funcionários do 
Parque. 

IEF/ONG X X X X X X X X 2000 ___ Projeto 1 

Total Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental 84.000 

Total Programa de Uso Público 130.500 
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4.9.3 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 
4.9.3.1  – Subprograma de Relações Públicas 

 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Estabelecer comunicação mais freqüente e 
afinada entre o IEF e a comunidade de 
moradores do Parque, do entorno e do Distrito, 
buscando integração, troca de informações e 
apoio mútuo.  

IEF/ONG/GEA X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

1.1 Elaborar um programa de educação e 
sensibilização ambiental, abordando a 
importância do Parque na comunidade, por 
meio de reuniões, palestras, atividades e 
discussões sugeridas neste Subprograma, no 
de Educação Ambiental e no de Alternativas 
de Desenvolvimento Econômico.  

IEF/ONG/GEA/
PMCG 

X X X X X X X X 4000 ___ Eventos 15 

1.2. Elaborar campanhas específicas para os 
moradores do Parque e do Distrito 

IEF/ONG/GEA X X X X X X X X 2000 ___ 
Campan

has 
Várias 

1.3 Estabelecer contato com os agricultores e 
pecuaristas do entorno do Parque, bem como 
com a população limítrofe ao Parque. 

IEF/ONG/GEA X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

1.4 Integrar os professores capacitados, de 
acordo com Subprograma de Cooperação 
Institucional, para sensibilização de jovens e 
crianças. 

IEF/ONG/GEA/
PMCG 

X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

2. Planejar e implementar uma estratégia de 
marketing de abrangência local e nacional 

             

2.1 Confeccionar materiais de divulgação 
indicados. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

    X X X X 10000 ___ Unidades Várias 

2.2 Estimular os meios de comunicação 
regionais a veicularem matérias sobre o 
PESA, abordando temas como a preservação 
ambiental e valorização cultural. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

   X X X X X ___ ___ Matérias Várias 

2.3 Enviar releases para jornais e revistas de IEF/ONG/    X X X X X ___ ___ Matérias Várias 
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temas afins a ecologia, cultura, 
desenvolvimento social e manejo de recursos 
para publicação de matérias sobre o Parque. 

PMCG 

2.4 Trabalhar a data de criação do PESA (21 
de janeiro) para torná-la um momento 
comemorativo anual e, também, datas 
importantes ligadas ao meio ambiente e 
cultura.   

IEF/ONG/ 
PMCG 

X X X X X X X X ___ ___ Diversos Vários 

2.5 Criar e distribuir um periódico informativo 
em conjunto com as outras UCs.  

IEF/ONG/ 
PMCG 

    X X X X 16000 ___ Unidades 16 

2.6 Alimentar a página na internet do IEF com 
informações sobre o Parque. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

 X X X X X X X ___ ___ Matérias 
Bimestr

ais 

3. Promover reuniões e palestras para a 
divulgação do Plano de Manejo e promoção do 
PESA na região do Noroeste Mineiro junto a 
ONGs, universidades, centros culturais, 
fundações socioculturais e demais 
organizações da sociedade civil atuantes nos 
temas envolvidos.  

IEF/ONG/ 
PMCG/IBAMA 

X X X X X X X X 6000 ___ Eventos Vários 

4. Participar de congressos e eventos 
nacionais afins a unidades de conservação, 
apresentando exposições sobre o PESA. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

X X X X X X X X 6000 ___ Eventos Vários 

5. Participar de eventos municipais ligados ao 
meio ambiente e cultura (feiras ecológicas, 
gincanas estudantis, seminários, mutirões e 
outros). 

IEF X X X X X X X X __ ___ Eventos Vários 

6. Organizar um banco de imagens sobre o 
Parque. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

    X    1000 ___ 
Banco de 
imagens 

1 

7. Inserir a temática do livro Grande Sertão: 
Veredas nos materiais de divulgação. 

IEF/ONG/ 
PMCG 

        ___ ___ ___ ___ 

8. Desenvolver projetos para concursos locais, 
regionais e nacionais de literatura, fotografia e 
artes plásticas com a temática do livro Grande 
Sertão: Veredas no PESA e região, em 
parceria com o PNGSV. 

IEF/ONG/ 
PMCG/PNGSV/ 

GEA 
    X X X X 5000 ___ 

Concurs
os 

5 

Total Subprograma de Relações Públicas 50.000 
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4.9.3 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 
4.6.3.2 – Subprograma de Educação Ambiental 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados 

Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. 

Quant
. 1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Buscar e reforçar parcerias com instituições 
locais e nacionais para ajudar na promoção da 
educação ambiental e de projetos e atividades 
sócio-educacionais com as comunidades 
moradoras no PESA, no entorno e no distrito 
de Serra das Araras.  

IEF/ ONG X X X X X X X X ___ ___ Parcerias Várias 

2. Estimular a constituição de um Grupo de 
Educação Ambiental de Serra das Araras para 
promover ações educacionais (educação e 
interpretação ambiental e cultural), visando 
maior conscientização sobre o PESA e 
aspectos ambientais locais.  

IEF/ ONG         ___ ___ Grupo 1 

2.1. Atuar na preparação e na realização da 
Festa de Santo Antônio, buscando formas de 
minimizar os impactos causados pelo evento.  

IEF/ ONG 
GEA/ PMCG 

X X   X X X X 10000 ___ ___ ___ 

2.2. Incentivar o desenvolvimento de projetos 
específicos de ecologia e cultura nas escolas. 

IEF/ ONG 
PMCG/ Escolas 

  X X X X X X 5000 ___ Projetos Vários 

2.3. Apoiar a elaboração de um Programa de 
Educação Ambiental e Valorização Cultural 
envolvendo a secretaria de educação 
municipal e as coordenações regionais de 
ensino. 

IEF/ ONG 
PMCG/ 

Coordenação 
Regional de 

Ensino 

  X X     5000 ___ Projeto 1 

2.4. Identificar demais programas de educação 
ambiental na região e Estado buscando 
integrar experiências ao desenvolvimento dos 
projetos educacionais. 

IEF/ ONG 
PMCG/ 

Coordenação 
Regional de 

Ensino 

X X       ___ ___ ___ ___ 

2.5. Articular para a implantação de projeto de 
criação de Oficinas de Reciclagem de papel e 
materiais no Distrito. 

IEF/ 
GEA/PMCG 

  X X X X X X 1000 ___ Oficinas 5 
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2.6. Solicitar a prefeitura a disponibilização de 
espaço para a implantação da sede do Grupo 
de Educação Ambiental no Distrito.  

IEF X X       ___ ___ Espaço 1 

2.7. Realizar, em conjunto com a prefeitura, 
campanhas educativas especialmente sobre 
os temas: água, lixo e esgoto. 

IEF/ GEA    X X X X X 1000 ___ 
Campanha

s 
5 

3. Articular com a prefeitura a confecção e 
fixação de placas educativas em pontos 
estratégicos no Distrito. 

IEF/ ONG     X X   2000 ___ Placas Várias 

4. Articular o envolvimento da mídia em ações 
de educação ambiental, junto ao Subprograma 
de Relações Públicas.  

IEF/ PMCG    X X X X X ___ ___ Divulgação ___ 

5. Organizar, em datas comemorativas ligadas 
ao Parque, ao meio ambiente e a cultura, 
eventos que abordem seus valores e 
necessidade de preservação para toda a 
comunidade (passeios ecológicos, exposições, 
palestras, apresentações teatrais, gincanas, 
sorteios, etc.) 

IEF/ ONG/ 
PMCG/ GEA/ 

Escolas 
  X X X X X X 30000 ___ Divulgação Vários 

6. Solicitar a prefeitura da Chapada Gaúcha, 
juntamente com o Grupo de Educação 
Ambiental, o aumento da assistência ao 
Distrito, principalmente na época da realização 
da Festa de Santo Antônio, em junho de cada 
ano. 

IEF X X   X X X X ___ ___ Eventos ___ 

Total Subprograma de Educação Ambiental 54.000 
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4.9.3 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 
4.9.3.3 – Subprograma de Controle Ambiental 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Identificar e caracterizar a situação das 
propriedades e posses limítrofes ao PESA 
(zona de amortecimento) e as situadas nos 
corredores ecológicos. 

             

1.1 Mapear todas as propriedades limítrofes 
ao Parque e as situadas nos corredores 
ecológicos. 

IEF/ ONG  X X X     3000 ___ Mapas 2 

1.2 Realizar levantamentos em cartório, no 
INCRA e no próprio IEF para identificar todos 
os atuais proprietários das fazendas limítrofes, 
verificando eventuais averbações de reservas 
legais. 

IEF   X X X    1000 ___ Inventario 1 

1.3 Incentivar a delimitação das reservas 
legais ainda não estabelecidas das fazendas 
limítrofes ao Parque, de preferência, nas áreas 
contíguas ao Parque e averbadas em 
cartórios.  

IEF/ ONG/ 
IBAMA 

  X X X X X X 3000 ___ Campanha 1 

1.4 Estabelecer medidas de recomposição da 
mata ciliar e de galeria nas áreas degradadas, 
utilizando o mapeamento das APPs das 
propriedades limítrofes ao PESA, bem como 
recomposição de demais fitofisionomias nas 
áreas, por meio de técnicas de reflorestamento 
adequadas juntamente com os respectivos 
proprietários.  

IEF/ ONG/ 
IBAMA 

  X X X X X X 20000 ___ Medidas Várias 

1.5 Solicitar junto ao IEF Regional e COPAM 
de Januária informações sobre concessões de 
licenças (desmatamento, queimadas 
controladas, produção de carvão, uso de água, 
etc) e delimitações de Reservas Legais das 
fazendas limítrofes ao Parque, junto aos 
órgãos governamentais competentes, tais 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Inventário 1 
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como: IEF, IBAMA/MG, IGAM e Polícia 
Ambiental. 

1.6 Realizar vistorias em todas as 
propriedades limítrofes ao Parque para checar 
as informações obtidas junto aos órgãos 
citados nos itens acima e verificar se o 
conjunto das atividades desenvolvidas nas 
fazendas (passíveis ou não de licenciamento) 
é compatível com a preservação do Parque.  

IEF X X X X X X X X 3000 ___ Vistorias Várias 

1.7 Realizar vistorias periódicas às fazendas 
do entorno (Zona de Amortecimento e 
Corredores Ecológicos) para acompanhar a 
forma de exploração e verificar se as 
atividades previstas nas licenças estão sendo 
cumpridas. 

IEF X X X X X X X X 3000 ___ Vistorias Várias 

1.8 Inserir no Banco de Dados as informações 
na medida em que forem levantadas. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ 
Banco de 

Dados 
1 

2    Realizar uma ampla campanha de 
esclarecimento sobre a Zona de 
Amortecimento e Corredores Ecológicos 
propostos (usos permitidos, normas, 
licenciamentos, limitações, etc) junto aos 
proprietários, cooperativas, associações, 
prefeituras, câmaras municipais, dentre outros. 

IEF/ IBAMA/ 
ONG 

X X X X X X   3000 ___ Campanha 1 

3 Estabelecer um trabalho integrado com os 
proprietários e moradores do entorno visando 
conciliar a preservação do Parque com as 
atividades de exploração da terra na zona de 
amortecimento e corredores ecológicos. 

IEF/ 
IBAMA;ONG 

X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

3.1 Estabelecer um cronograma de ações 
junto aos proprietários das fazendas que se 
encontram em situação irregular, para que o 
quadro seja revertido e possa ser regularizado. 

IEF X X X X X    ___ ___ 
Cronogra

ma 
1 

4 Promover gestões para a adequação das 
atividades econômicas realizadas nas 
propriedades do entorno do Parque. 

             

4.1 Sugerir a elaboração de diretrizes e 
propostas de leis municipais aos órgãos 
competentes visando a regularização e 

IEF/ ONG     X X   ___ ___ Diretrizes Várias 
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contenção do desperdício no uso das águas 
para fins de irrigação.  

4.2 Intensificar a fiscalização de carvoarias. IEF X X X X X X X X 5000 ___ Controle 1 

4.3 Promover programas e campanhas de 
conscientização sobre queimada controlada. 

IEF/ ONG/ GEA   X X X X X X 5000 ___ 

Programas 
e 

Campanha
s 

Várias 

4.4 Articular junto aos criadores de gado ações 
alternativas de manejo dos animais e 
pastagens. 

IEF/ ONG     X X X X 3000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

4.5 Articular junto a fazendeiros e 
cooperativas a implantação de programas de 
uso adequado de agrotóxicos com diminuição 
paulatina de seu uso e destinação correta de 
embalagens, conforme estabelece a legislação 
em vigor.  

IEF/ ONG    X X X X X 4000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

5 Apoiar estratégias que otimizem a gestão 
dos recursos hídricos locais.  

IEF/ ONG X X X X X X X X ___ ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

5.1 Incentivar a criação e integrar de forma 
pró-ativa o Comitê da Bacia do Rio Pardo.  

IEF/ ONG 
Prefeituras 

   X X X X X ___ ___ Comitê 1 

6. Solicitar junto ao IEF regional a elaboração 
e realização de medidas preventivas e 
corretivas para salvaguarda dos recursos 
hídricos. 

             

6.1 Mapear as áreas de recarga hídrica. IEF/ ONG/ IES     X    3000 ___ Mapa 1 

6.2 Realizar medidas de contenção de 
assoreamentos. 

IEF X X X X X X X X 30000 ___ Medidas Várias 

6.3 Contatar os municípios e comunidades 
beneficiadas com a preservação da qualidade 
das águas pelo Parque buscando apoios e 
parcerias. 

IEF/ ONG/ 
Prefeiuturas 

X X X X X    ___ ___ 
Apoios e 
parcerias 

Várias 

7. Estabelecer um programa de recuperação 
de áreas degradadas na Zona de 
Amortecimento (por exemplo, voçorocas 
provocadas por estradas ou por plantios mal 
conduzidos) que se encontrem em locais que 
possam interferir no Parque.  

             

7.1. Realizar medidas de contenção das 
erosões e prevenção das áreas sujeitas à 

IEF/ ONG/ IES X X X X X X X X 50000  Medidas Várias 
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mesma. 

8. Solicitar junto ao IEF regional a elaboração 
e realização de medidas preventivas e 
corretivas em relação ao desmatamento. 

IEF   X X     ___ ___ Medidas Várias 

8.1 Criar um viveiro de mudas nativas para 
reflorestamento. 

IEF X X X X X X   20000 ___ Viveiro 1 

8.2 Criar medidas para a contenção da 
extração de madeira para cercas e lenha. 

IEF   X X     ___ ___ Medidas Várias 

8.3 Criar medidas para contenção do 
extrativismo predatório. 

IEF   X X     ___ ___ Medidas Várias 

9. Monitorar a alteração da cobertura vegetal 
na área de influência do Parque. 

OEF/ ONG/ IES  X X X X X X X ___ ___ 
Monitoram

ento 
___ 

9.1 Estabelecer um trabalho integrado com o 
Centro Controle e Monitoramento IEF para 
acompanhar a alteração da cobertura vegetal 
na Área de Influência do Parque visando a 
adoção de medidas preventivas, corretivas ou 
punitivas. 

IEF/ ONG/ IES  X X X X X X X ___ ___ Relatórios 5 

9.2. Solicitar à Diretoria de Monitoramento e 
Controle - IEF a produção de um mapa em 
escala 1:100.000, a cada ano, com a alteração 
da cobertura na área de influência, visando 
estabelecer uma série histórica e verificar as 
tendências e locais da expansão da alteração 
da cobertura. 

IEF X    X X X X 5000 ___ Relatórios 5 

10. Viabilizar a instalação de placas 
informativas/ advertência nos limites do 
Parque e nas estradas próximas. 

IEF/ ONG X X       6000 ___ Placas Várias 

11. Identificar todos os empreendimentos 
(estradas, barragens, etc) planejados ou em 
andamento, na região e nos municípios 
circunvizinhos, que possam comprometer o 
Parque. 

IEF/ ONG X X       ___ ___ Relatório 1 

12. Desenvolver um sistema para registro de 
denúncias e ocorrências no Parque, na Zona 
de Amortecimento e nos Corredores 
Ecológicos.  

IEF X X X X X X X X 2000 ___ Sistema 1 

Total Subprograma de Controle Ambiental 169.000 
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4.9.3 – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 
4.9.3.4– Subprograma de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 
Financeiros (R$) 

Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Promover ações que visem a melhoria do 
ambiente ecológico e das populações do 
entorno do PESA nas seguintes Áreas 
Estratégicas Externas:  

             

A) ÁREA ESTRATÉGICA EXTERNA DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS – Área urbana 

1.1 Apoiar a reestruturação, criação e o 
fortalecimento de associações comunitárias. 

ONG/ IES X X X X X X   ___ ___ 
Associaçõ
es pró-
ativas 

Várias 

1.2 Apoiar e promover cursos de 
capacitação da mão-de-obra local para a 
atividade turística. 

ONG/ IES/ 
Secretaria de 
Turismo 
Estadual 

X X X X X    10000 ___ 

Profissiona
is 
capacitado
s 

Vários 

1.3 Incentivar e apoiar a promoção de 
atividades de intercâmbio e de estudo de 
casos para ampliar conhecimento local sobre 
ações bem-sucedidas em diversos temas. 

ONG/ IES/ 
Prefeituras 

X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

1.4  Incentivar e apoiar a promoção de 
projetos de geração de renda alternativa. 

ONG/ IES X X X X X    5000 ___ Projetos Várias 

1.5 Desenvolver um programa específico de 
conscientização da população sobre a questão 
do lixo. 

GEA/ Escolas/ 
Igreja 

  X X X X X X 5000 ___ Programa 1 

A.1) FESTA DE SANTO ANTÔNIO 

1.6 Apoiar as associações comunitárias na 
articulação junto à igreja e prefeitura para a 
aplicação dos recursos arrecadados na Festa 
no Distrito de Serra. 

ONG  X   X X X X ___ ___ ___ ___ 

1.7 Apoiar as associações e colaborar 
ativamente na reformulação da programação 
da Festa, integrando mais atrações da cultura 
tradicional. 

Prefeitura/ 
GEA/ Escolas/ 
Igreja 

X X   X X X X ___ ___ ___ ___ 
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1.8 Apoiar as associações e colaborar 
ativamente na articulação com instituições de 
ensino, de pesquisa e/ou sociais para 
desenvolvimento de atividades de educação 
ambiental e de informações sobre DSTs/Aids. 

ONG/ 
Prefeitura 

X X X X X X X X ___ ___ 
Atividade
s 

Várias 

1.9 Articular junto aos organizadores da 
Festa, à Igreja e a Prefeitura a elaboração e 
implantação de normas relativas a utilização 
dos espaços públicos e a instalação e volume 
de som mecânico. 

Comissão 
organizadora 

X X   X X X X ___ ___ Normas Várias 

1.10 Articular para que a prefeitura instale 
banheiros químicos no período da Festa. 

Comissão 
organizadora 

X X   X X X X ___ ___ 
Banheiro
s  

10 

1.11 Requerer esquema de policiamento para 
maior segurança dos moradores e dos 
visitantes.  

Comissão 
organizadora 

X X   X X X X ___ ___ 
Policiam
ento 
efetivo 

___ 

1.12 Organizar um esquema especial para a 
coleta de lixo diária e após a Festa. 

Prefeitura X X   X X X X ___ ___ 
Coleta 
efetiva 

___ 

1.13 Solicitar e articular junto à prefeitura 
para que, na época da Festa de Santo 
Antônio, haja fiscalização sobre o abate de 
bovinos e suínos  em área pública. 

Comissão 
organizadora 

X X   X X X X ___ ___ 
Fiscaliza
ção 
Efetiva 

___ 

1.14 Articular junto a prefeitura um projeto 
especifico para a ordenação da subida à 
Capela. 

Comissão 
organizadora/ 
Igreja 

X X   X X X X ___ ___ Projeto 1 

B) ÁREA ESTRATÉGICA EXTERNA DISTRITO DE SERRA DAS ARARAS – ÁREA RURAL: Comunidades do Morro do Fogo, do São José, do 
Barro Vermelho e da Lagoa do Triste e Fazendas do entorno: 

1.15 Solicitar a prefeitura a captação de apoio 
da EMATER e SUS para assistência técnica e 
de saúde para as comunidades do entorno. 

Associações/ 
Igreja 

X X X X     ___ ___ Apoio ___ 

1.16 Estimular os pequenos produtores do 
entorno a adotarem práticas de agricultura 
orgânica e/ou alternativa.  

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais 

X X X X X X X X 40000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.17 Estimular a adoção de sistemas 
agroflorestais e permacultura (plantios de 
árvores de espécies nativas de interesse 
econômico intercaladas aos plantios) nas 
áreas de produção agrícola. 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais 

X X X X X X X X 40000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.18 Estimular os pequenos produtores do Órgãos X X X X X X X X 40000 ___ Melhores Várias 
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entorno a adotarem a produção extrativa 
racional (mediante técnicas sustentáveis de 
manejo) de produtos do cerrado, tais como 
pequi, buriti, favela, palha do coco cabeçudo, 
dentre outros. 

Governamentai
s Federais e 
Estaduais 

Praticas 

1.19 Estimular a diversificação da produção 
através da bovinocultura e da ovinocultura em 
sistemas semi-confinados e utilizando-se da 
palhada advinda da produção de sementes de 
capim do município. 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
PMCG 

X X X X X X X X 30000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.20 Estimular a adoção de práticas mais 
interessantes tais como, sistema silvo-pastoril 
(plantios de árvores em faixas ou em capões, 
utilizando espécies nativas de interesse 
econômico ou de interesse para o próprio 
gado) nas áreas de pecuária extensiva com 
utilização de pasto artificial. 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
PMCG 

X X X X X X X X 10000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.21 Estimular a adoção de práticas que 
evitem a utilização de queimadas para 
renovação do pasto com utilização de 
pastagem natural.  

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
PMCG 

X X X X X X X X 10000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.22 Estimular a adoção de criação de boi 
orgânico. 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
PMCG 

X X X X X X X X 10000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.23 Estimular entre produtores e 
fornecedores de serviços locais que seus 
produtos sejam certificados por certificadoras 
reconhecidas e idôneas, a fim de que a 
produção e comercialização seja feita com 
base em maior qualidade. 

ONG/ PMCG X X X X X X X X 20000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

1.24 Incentivar e fortalecer o 
associativismo, especialmente junto aos 
pequenos produtores, através da criação de 
associações de pequenos produtores em 
algumas comunidades do entorno do Parque. 

ONG/ PMCG X X X X X X X X 20000 ___ 
Melhores 
Práticas 

Várias 

C) BACIA E PRAIAS DO CATARINA. 
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1.25 Estimular a implantação de sistema de 
drenagem na MG-606, impedindo a descida de 
areia para a Vereda do Lougradouro ( braço 
do Catarina) 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
ONG 

  X X X    15000 ___ Sistema 1 

1.26 Estimular a implantação de barraginhas 
de captação ao longo de todas as estradas 
vicinais que ligam a BR às residências dos 
moradores. 

Órgãos 
Governamentai
s Federais e 
Estaduais/ 
ONG 

  X X X    15000 ___ 
Barraginha
s 

Várias 

1.27 Mapear todas as APPs do rio Santa 
Catarina e afluentes para conhecer a realidade 
das mesmas e buscar um estratégia de 
preservação em conjunto com os moradores. 

IEF   X X X    5000 ___ Mapa 1 

1.28 Fazer o zoneamento das praias do rio 
Catarina, desde a altura do Morro do Fogo até 
a junção com o Rio Feio, buscando lugares 
propícios para uso turístico. 

IEF      X X  5000 ___ 
Relatório e 
mapa 

1 

D) BACIA DO RIO PARDO. 

1.29 Estimular a criação do Comitê Gestor 
da Bacia do Rio Pardo, juntamente com 
moradores do Corredor Ecológico do Vão dos 
Buracos. 

IEF/ IBAMA    X X    ___ ___ Comitê 1 

1.30 Estimular a adoção de um programa 
de educação dos moradores das nascentes 
(veredas), buscando que os mesmos não 
continuem a causar impactos negativos no 
local. 

IEF/ ONG   X X X X   5000 ___ 
Program
a 

1 

1.31 Providenciar a recomposição da mata 
ciliar e de galeria nas áreas degradadas. 

IEF/ ONG   X X X X   30000 ___ Hectares Vários 

1.32 Providenciar o monitoramento 
permanentemente da qualidade da água. 

IEF/ ONG X X X X X X X X 10000 ___ 
Relatório
s 

10 

E) REGIÃO DA LAGOA DO TRISTE. 

1.33 Fazer gestão para viabilizar a 
delimitação da lagoa totalmente dentro do 
Parque. 

IEF/ ONG     X X   ___ ___ ___ ___ 

1.34 Monitorar constantemente a região, 
alvo de caça e captura de aves. 

IEF/ Polícia 
Ambiental 

X X X X X X X X 20000 ___ Rondas Várias 

1.35 Criar um ponto de apoio à fiscalização IEF/ Polícia     X X   50000 ___ Ponto de 1 
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na região da Lagoa do Triste, após 
implantação dos postos principais indicados 
no Subprograma de Proteção 

Ambiental apoio 

1.36 Realizar reuniões com os moradores 
da região para sensibilizá-los quanto a 
proteção do PESA, da fauna e da Lagoa.   

IEF/ ONG X X X X X X X X ___ ___ Reuniões Várias 

2. Estimular a implantação de programas de 
conservação do solo no entorno 
(terraceamento, microbacias, etc.), através do 
envolvimento de órgãos governamentais como 
a EMATER, a IGAM e outros.  

IEF/ EMATER/ 
IGAM 

     X X X 40000 ___ Programas Vários 

3. Estimular o uso racional das águas, tanto no 
uso doméstico, como comercial, na 
agropecuária e na agroindústria, em 
consonância com orientações do 
Subprograma de Educação Ambiental. 

IEF/ COPASA/ 
ONG 

        Incluído em 4.6.3.2 

4. Estimular a criação de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural, RPPNs.  

IEF/ IBAMA     X X X X 12000 ___ RPPNs Várias 

4.1 Atuar prioritariamente na região 
circunvizinha ao Parque que é propriedade da 
empresa de reflorestamento Plantar S/A. 

IEF/IBAMA     X X X X ___ ___ ___ ___ 

5. Estimular o município da Chapada Gaúcha 
a desenvolver uma Agenda 21 regional, bem 
como o Plano Diretor do município, visando a 
ordenação da ocupação das terras urbanas e 
rurais. 

PMCG         Incluído em 4.9.5.4 

6. Articular junto à prefeitura a aplicação do 
ICMS ecológico em atividades ambientais que 
beneficiem o PESA. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

7. Participar na elaboração de estratégias de 
planos regionais de desenvolvimento do 
turismo e melhoria da infra-estrutura local. 

BNDES/ BID 
PMCG 

    X X X X ___ ___ ___ ___ 

8. Estimular a comunidade local a preservar 
suas tradições culturais.              

8.1 Estimular moradores locais para atuarem 
como contadores de histórias. 

ONG   X X X X   10000 ___ ___ ___ 

8.2 Estimular a criação de grupos locais de GEA/ONG   X X X X   15000 ___ Grupos Vários 
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teatro e circense para proporcionar recreação 
artística a comunidade e, também, aos 
visitantes. 

Total Subprograma de Incentivo a Alternativas 472.000 

Total Programa de Integração com a Área de Influência 745.000 

 
 
 

4.9.4 – PROGRAMA DE MANEJO DO MEIO AMBIENTE 
4.9.4.1 – Subprograma de Manejo dos Recursos 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados 

Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Recuperar as áreas com pastagens exóticas, 
plantios agrícolas e áreas onde, ao longo dos 
anos, houve sobrepastoreio e queimadas 
freqüentes, bem como erosões e voçorocas. 

             

1.1. Recuperar todas as áreas próximas as 
atuais glebas dos moradores da Unidade: 
Zonas de Uso Temporário do Riacho Fundo, 
do Morro do Fogo e do São José, bem como 
demais ocupações ao longo da margem 
esquerda do Rio Pardo. 

IEF/ CP     X X X X 20000 ___ Hectares 200 

1.2 Estudar (caso a caso) a situação das 
árvores exóticas (frutíferas, árvores para 
sombreamento, dentre outras) plantadas pelos 
antigos moradores para verificar a pertinência 
de suas eliminações.  

IEF/ CP     X X X X 2000 ___ Hectares  Vários 

1.3 Restaurar áreas ocupadas com espécies 
exóticas da flora situadas, principalmente, em 
locais da área de abrangência dos moradores. 

IEF/ CP     X X X X 15000 ___ Hectares Vários 

1.4. Controlar e recuperar voçoroca da Trilha 
do Grotão (Zona de Recuperação - Segmento 
Catarina). 

IEF/ CP X X X X X X X X 30000 ___ Hectares 3 

1.5. Controlar e recuperar erosões e 
assoreamentos nas margem do rio Santa 

IEF/ CP X X X X X X X X 60000 ___ Hectares 6100 
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Catarina, do rio Pardo e Riacho Fundo, (Zonas 
de Recuperação – Segmentos Catarina, Pardo 
e Riacho Fundo), e iniciar a reabilitação 
ecológica dessas áreas a fim de evitar maiores 
desmoronamentos e perda da biodiversidade. 

1.6. Controlar e recuperar outras voçorocas de 
menor porte que se encontram em diferentes 
pontos do Parque ou muito próximos aos seus 
limites. 

IEF/ CP      X X X 20000 ___ Hectares 420 

2. Recuperar as áreas degradadas 
provenientes das estradas. 

             

2.1 Controlar e recuperar a erosão da 
área contígua ao Riacho Fundo na estrada dos 
Porquinhos. 

IEF/ CP     X X X X 20000 ___ Hectares 2 

2.2 Controlar e recuperar a voçoroca da 
área próxima à Escola do Morro do Fogo, na 
estrada do Ranulfo/Morro do Fogo. Esta 
voçoroca, apesar de encontrar-se fora do 
Parque, está muito próxima ao seu limite e 
deve ser priorizada em função da sua grande 
extensão. 

IEF/ CP X X X X X X X X 30000 ___ Hectares 4 

2.3 Mapear outros pontos críticos com 
erosões e suscetíveis a erosões nas estradas 
e trilhas utilizadas no Parque. 

IEF/ CP     X X X X 3000 ___ Mapa 1 

2.4  Controlar e recuperar os trechos erodidos 
das estradas utilizadas no Parque (serviço e 
uso público), começando pelos mais críticos. 

IEF/ CP X X X X X X X X 30000 ___ Km 145 

2.5 Desativar e recuperar, de forma 
progressiva, algumas estradas existentes no 
Parque, em função de sua regularização 
fundiária, e que não serão úteis para os 
trabalhos do Parque, em consonância com o 
Subprograma de Pesquisa.  

IEF     X X X X 10000 ___ Km 12 

2.6 Estabelecer acordo de parceria com o 
DER/MG para auxiliar na recuperação e 
posterior manutenção das estradas do Parque. 

IEF    X X X X X 20000 ___ Km 60 

2.7 Manter um acompanhamento constante IEF/ CP X X X X X X X X ___ ___ Relatório 10 
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destes pontos a serem recuperados e os 
suscetíveis à erosões, em consonância com o 
Subprograma de Monitoramento. 

s 

3. Articular junto ao DER/MG e as Prefeituras 
da Chapada Gaúcha e de Januária, a melhoria 
da estrada que liga o distrito de Serra das 
Araras às mesmas cidades.  

IEF X X X X X X   ___ ___ Km Vários 

4. Recuperar as áreas alteradas próximas às 
residências e nos plantios de atuais 
moradores. 

IEF/ CP     X X X X 20000 ___ Hectares 6100 

4.1. Mapear todos os pontos que devem ser 
objeto de recuperação.  

IEF   X X     3000 ___ Mapas 1 

4.2. Retirar do Parque os materiais que 
permanecerem de antigas residências em 
áreas já desapropriadas.  

IEF     X X X X 5000 ___ ___ ___ 

5. Restaurar trechos de alguns cursos d‟água 
e ambientes aquáticos. 

IEF/ CP      X X X 40000 ___ Hectares 400 

5.1 Reavaliar, durante o período de chuvas – 
quando o estresse natural é bem inferior –, os 
locais amostrados em veredas que 
apresentam alterações críticas. 

IEF/ CP X   X X X X X ___ ___ 
Relatório

s 
5 

Total Subprograma de Manejo dos Recursos 328.000 
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4.9.4 – PROGRAMA DE MANEJO DO MEIO AMBIENTE 
4.9.4.2 – Subprograma de Proteção 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Implantar o sistema de proteção do 
Parque, de acordo com as indicações de 
infra-estrutura e funcionamento a serem 
instaladas. 

         Incluído em 4.8.5.3 

1.1 Estudar a possibilidade de implantar 
uma trilha para o platô da serra para 
fiscalização e combate ao fogo, visando 
funcionar como um acesso emergencial. 

IEF X X       2000 ___ Trilha 1 

1.2 Contratar GPs para realização das 
atividades descritas, como indicado no 
Subprograma de Administração e 
Manutenção. 

IEF  X X X X X X X Incluído em 4.9.5.2 

2. Reforçar o sistema de prevenção e 
combate à incêndios no Parque, buscando 
sempre a manutenção dos equipamentos e 
infra-estrutura e a segurança do pessoal 
contratado. 

             

2.1 Manter, anualmente, as picadas e 
aceiros do Parque com vistas a tentar impedir 
que o fogo que venha de fora não entre no 
Parque. 

IEF/ Corpo de 
Bombeiros/ 

Polícia 
Ambiental 

 X X  X X X X 50000 ___ Km/ano 50 

2.2 Montar, anteriormente ao período de 
maior incidência de incêndios, que vai de maio 
a outubro, uma estratégia de atuação visando 
a prevenção e o combate a incêndios no 
Parque. 

IEF  X X  X X X X 100000 ___ ___ ___ 

2.3  Realizar o trabalho de mapeamento das 
queimadas, de acordo com o Subprograma de 
Pesquisa, visando auxiliar na estratégia de 
prevenção e combate aos incêndios no Parque 
através da definição das áreas de maior risco 

IEF  X X  X X X X 5000 ___ Mapa 1 
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e incidência de incêndios, bem como na 
definição das causas das ocorrências de fogo. 

3. Reforçar o trabalho de conscientização 
das comunidades que vivem no entorno, 
enfocando os aspectos de prevenção contra 
incêndios, caça, comércio de animais 
silvestres, pesca, etc. Este trabalho deve estar 
integrado ao Programa de Integração com a 
Área de Influência (Subprograma de Educação 
Ambiental). 

IEF/ ONG/ GEA X X X X X X X X ___ ___ Diversos Vários 

4. Acompanhar as atividades desenvolvidas 
pelos Guardas-Parque, através da realização 
de rondas motorizadas em pontos estratégicos 
do Parque para, além da supervisão do 
trabalho dos GPs, verificar possíveis 
ocorrências de irregularidades no Parque.  

IEF X X X X X X X X 20000 ___ Rondas Várias 

5. Colocar placas em pontos estratégicos 
nos limites e entradas do Parque. 

IEF X X       10000 ___ Placas Várias 

5.1 Sinalizar o limite do Parque no topo da 
Serra próximo à capela. 

IEF X        500 ___ Placa 1 

6. Executar a demarcação 
georreferenciada do Parque, visando a 
precisão dos limites da Unidade, em 
conformidade com o Subprograma de 
Regularização Fundiária. 

         Incluído em 4.9.5.1 

6.1 Atuar para que seja acordado junto 
ao ITER a realização do processo de 
demarcação, o mais rápido possível. 

IEF X X       ___ ___ ___ ___ 

7. Demarcar e cercar as divisas secas 
das glebas dos atuais moradores do interior 
do Parque, até que a situação fundiária esteja 
resolvida. 

IEF X X X X     30000 ___ Km 30 

8. Cercar as divisas secas do PESA em 
locais cujo vizinho seja criador de gado, para 
evitar a entrada do gado no Parque.  

IEF X X X X X    40000 ___ Km 40 

9. Realizar operações conjuntas de 
fiscalização em pontos estratégicos do 
Parque e de sua área de influência, com 
periodicidade máxima de três meses. 

IEF/ Polícia 
Ambiental 

X X X X X X X X 5000 ___ Rondas 20 
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10. Articular com o Comando da Polícia 
Ambiental de Minas Gerais, para que seja 
criado um pelotão florestal para atuar na área 
de influência do Parque, objetivando atender, 
também, a RDSVA e as demais Unidades de 
Conservação existentes na região. 

IEF X X X X     ___ ___ 
Pelotão 
Florestal 

1 

11. Promover a capacitação permanente 
dos Fiscais, dos GPs e dos demais 
funcionários que estiverem atuando na 
fiscalização, observando o Subprograma de 
Administração e Manutenção. 

IEF/ IBAMA X X X X X X X X 40000 ___ Cursos 15 

11.1 Capacitar moradores da região para 
atuarem como brigadistas e formar as 
brigadas contratadas e voluntárias para o 
combate à incêndios no Parque. 

IEF/ IBAMA  X X  X X X X 10000 ___ Cursos 5 

12. Realizar reuniões mensais envolvendo 
toda a equipe de fiscalização visando uma 
avaliação contínua dos trabalhos de proteção 
em geral do Parque para, constantemente, 
analisarem e traçarem novas estratégias. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Reuniões 60 

13. Elaborar e aplicar ações estratégicas 
para suprimir a captura e o comércio ilegal de 
animais silvestres, com especial enfoque para 
as aves. 

IEF/ IBAMA/ 
Polícia 

Ambiental 
X X X X X X X X 20000 ___ Ações Várias 

14. Envolver todos os moradores da 
região do PESA no processo de proteção do 
Parque (brigadas, proteção de fauna e flora 
através de boa conduta e denúncias, 
confinamento de seus animais nos limites de 
suas propriedades), por meio de ações de 
conscientização ambiental descritas no 
Programa de Integração com a Área de 
Influência.  

IEF/ GEZ/ 
Escolas/ Igreja 

X X X X X X X X 5000 ___ ___ ___ 

15.  Remover todos os animais 
domésticos existentes no Parque. 

IEF   X X X    5000 ___ 
Animais 
retirados 

___ 

Total Subprograma de Proteção 342.500 

Total Programa de Manejo do Meio Ambiente 670.500 

 
 



 

                                                                                                                                                      Plano de Manejo do Parque Estadual da Serra das Araras / MG 

FUNATURA / IEF 301 

 

4.9.5– PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
4.9.5.1 – Subprograma de Regularização Fundiária 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Realizar a demarcação georreferenciada 
do Parque visando tornar claro e definitivo 
seus limites. 

ITER X X X X     80000 ___ Km 80 

2. Definir a situação das posses que ficaram 
no interior do Parque e que não foram objeto 
de desapropriação. 

IEF   X X X X   ___ ___ 
Relatório

s 
1 

2.1. Até que a situação dos posseiros seja 
totalmente definida, será necessário que as 
posses sejam demarcadas e cercadas para 
que os posseiros utilizem apenas as áreas sob 
o seu domínio e que isso seja objeto do 
estabelecimento de um Termo de 
Compromisso entre o IEF e os posseiros. 

         Incluído no item 4.9.4.2 

3. Orientar moradores do interior da 
Unidade visando estabelecer uma conduta 
adequada, até que a situação fundiária esteja 
resolvida. 

             

3.1 Estreitar a comunicação entre o IEF e os 
moradores do parque realizando visitas de 
familiarização e reuniões para conhecimento e 
avaliação das condições de vida no parque. 

IEF X X X X X    2000 ___ 
Visitas/ 

reuniões 
Várias 

3.2 Esclarecer permanentemente questões 
sobre regularização fundiária dos moradores 
do Parque. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

3.3 Elaborar campanha de conscientização 
dos moradores do Parque quanto à 
importância da Unidade e quanto aos 
malefícios causados à UC por atividades como 
a criação de animais domésticos soltos, 
utilização de fogo para renovação de pasto e 

IEF X X X X X    10000 ___ 
Campan

ha 
1 
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limpeza do terreno, o cultivo de gêneros 
agrícolas em veredas e outras áreas de 
preservação permanentes, a retirada 
descriteriosa de palha e madeira, o manejo 
inadequado do lixo, caça, dentre outros. 

3.4 Prestar orientações e esclarecimentos 
básicos aos moradores do Parque sobre os 
procedimentos e regras a serem adotados. 

IEF X X X X X X   ___ ___ ___ ___ 

4. Desenvolver e aplicar um cadastro dos 
moradores para conhecimento e registro de 
sua realidade socioeconômica. 

IEF  X X      5000 ___ Cadastro 1 

Total Subprograma de Regularização Fundiária 97.000 

 
 
 

4.9.5 – PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
4.9.5.2 – Subprograma de Administração e Manutenção 

 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto 

Utilizad
o 

Indicad. Quant. 
1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Implantar a estrutura de pessoal 
necessária para o Parque. 

             

1.1 Melhorar a estrutura administrativa e 
executiva do Parque compondo o quadro de 
funcionários do IEF de acordo com a demanda 
de trabalho do PESA. 

IEF X X X X     1.100000 ___ 
Número de 
funcionário

s 
1 

1.2 Estabelecer critérios para a contratação 
dos funcionários, buscando perfis adequados 
para os cargos necessários. 

IEF X        1000 ___ 
Document

o 
1 

1.3 Adequar escala de serviço para realização 
de atividades do PESA em funcionamento nos 
finais de semana, feriados, férias escolares, 
festas tradicionais e datas especiais. 

IEF X X X      ___ ___ 
Document

o 
1 
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2. Retirar todo o gado de dentro do PESA e 
cercar áreas com maior potencial de invasão 
por parte de animais domésticos (cavalos e 
bois). 

IEF         Incluído no item 4.9.4.2 

3. Elaborar o Regimento Interno do PESA. IEF X X       ___ ___ Regimento 1 

4. Articular para a criação e instalação do 
Conselho Consultivo do PESA e da RDSVA. 

             

4.1 Estimular indivíduos e entidades 
públicas, privadas e do terceiro setor visando a 
criação do Conselho Consultivo do Parque, 
promovendo discussões e encontros com os 
mesmos. 

IEF/ PMCG/ 
Comunidade 

  X X X    5000 ___ Conselho 1 

4.2 Elaborar seu regimento interno, 
publicá-lo e mantê-lo em atividade.  

IEF X X       2000 ___ 
Publicaçõe

s 
1 

5. Manter um fluxo constante de informações 
entre as pessoas envolvidas com o 
funcionamento e implementação do Parque. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

6. Estabelecer programa regular de 
treinamento e reciclagem dos funcionários e 
guardas-parque através de cursos especiais, 
tais como: gestão de unidades de 
conservação, cartografia, GPS, legislação, 
manutenção de trilhas, interpretação e 
educação ambiental, manutenção de 
equipamentos, dentre outros. 

IEF/ ONG/ IES   X X X X X X 30000 ___ Programas 1 

7. Estabelecer parcerias com ONG‟s, 
prefeituras, polícia ambiental, dentre outras 
organizações objetivando fortalecer as ações 
previstas na implementação do Parque ou 
cobrir lacunas onde o IEF encontra 
dificuldades em preenchê-las, visando o 
cumprimento dos objetivos do Parque. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Parcerias Várias 

8. Desenvolver e implantar um sistema de 
acompanhamento do desempenho dos 
funcionários, visando a evolução e produção 
qualitativa da equipe. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Sistema 1 

9. Estabelecer um Termo de Compromisso de 
Uso dos Bens do PESA, definindo 
responsabilidades para os pesquisadores e 

IEF X X X X     100 ___ cópias 500  
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demais pessoas que forem ocupar as 
instalações do Parque e manusear os 
equipamentos. 

10. Estabelecer estratégia para arrecadação 
de recursos financeiros que garantam a 
implementação do Parque. 

IEF X X X X     1000 ___ Sistema 1 

10.1 Articular junto a Prefeitura a destinação 
de uma porcentagem do arrecadado pelo 
ICMS ecológico para ações no Parque e Áreas 
Estratégicas Externas. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ 
Repasse 
de Verba 

____ 

11. Estabelecer esquema adequado de coleta 
seletiva e destinação de resíduos produzidos 
no interior do PESA. 

IEF/ ONG X X X X     3000 ___ ___ ___ 

12. Integrar o PESA a rede de informática do 
IEF. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

13. Adquirir equipamentos e construir infra-
estrutura adequada para o desenvolvimento 
das atividades propostas neste Plano, de 
acordo com o Subprograma de Infra-estrutura 
e Equipamentos. 

IEF X X X X X X   Incluído em 4.6.5.3 

13.1. Promover a manutenção de toda infra-
estrutura e equipamentos do Parque previstos 
no Subprograma de Infra-estrutura e 
Equipamentos. 

IEF X X X X X X X X 20000 ___ ___ ___ 

13.2 Confeccionar materiais diversos para o 
PESA: material cartográfico para apoio às 
atividades, material informativo sobre o Parque 
para divulgação, material para educação 
ambiental, entre outros, de acordo com 
sugestões dos Programas de Proteção e 
Relações Públicas. 

IEF         Incluído em 4.6.3.1 e 4.6.4.2 

13.3 Usar de forma racional os materiais 
disponíveis ao trabalho dos funcionários, como 
papel, xerox, telefone, água, energia, 
combustível e outros, visando a realização 
prática dos conceitos de sustentabilidade dos 
recursos. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ 
Economi

a 
___ 

13.4 Desenvolver um plano regular 
(cronograma) de manutenção de infra-

IEF X X X X X X X X ___ ___ Plano 1 
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estrutura e equipamentos, visando o bom 
funcionamento dos mesmos e a prevenção de 
danos. 

Total Subprograma de Administração e Manutenção 1.162.100 

 
 
 

 
 4.9.5 – PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
4.9.5.3 – Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto

1
 

Utili-
zado 

Indicad. Quant. 
1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Implantar infra-estrutura adequada para 
funcionamento de todas as atividades do 
PESA: 

IEF          ___ % 100 

1.1. Implantar a Sede Administrativa do 
Parque (Vila de Serra das Araras) 

IEF X X X X X    
I-E:160000 

___   
E:200000 

1.1.1 Instalar uma estação meteorológica. IEF  X       15000 ___   

1.2 Implantar o Centro de Visitante da Vila de 
Serra das Araras. 

IEF X X X X X    90000 ___   

1.3 Implantar o alojamento para funcionários e 
pesquisadores.   

IEF X X X X X    60000 ___   

1.4. Implantar o Setor Praia do São José 
(Posto de Fiscalização e Controle, Mirante e 
Centro de Visitantes)  

IEF X X X X X    
I-E: 108000 

___   
E:150000 

1.5 Implantar o Setor Riacho Fundo (Posto de 
Fiscalização e Controle e Centro de Apoio à 
Pesquisa e Gestão)  

IEF X X X X X    
I-E: 90000 

___   
E: 90000 

1.6 Implantar o Setor Melancia (Posto de 
Fiscalização e Controle e Informação)  

IEF X X       
I-E: 30000 

___   
E: 20000 

1.7 Implantar o Setor dos Porcos (Posto de IEF X X       I-E: 45000 ___   

                                            
1 Legenda: I-E) Infra-estrutura; E) Equipamentos 
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Fiscalização e Controle). E: 20000 

1.8 Implantar a Subida a Serra – Setor do Sr. 
Milton. 

IEF   X X     20000 ___   

2. Desenvolver projetos arquitetônicos que 
visem a uniformidade arquitetônica das 
construções e o uso múltiplo das infra-
estruturas a serem implantadas. 

IEF X X       16000 ___ % 100 

3. Adquirir os equipamentos necessários 
descritos acima para funcionamento adequado 
do PESA, dando preferência aos indicados 
como prioritários. 

IEF X X X X X X   Incluído nos itens acima. 

Total Subprograma de Infra-estrutura e Equipamentos 1.114.000 

 
 
 
 

4.9.5 – PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
4.9.5.4 – Subprograma de Cooperação Institucional 
 

Atividades Responsáveis 

Cronograma 
Resultados 

Financeiros (R$) 
Resultados Físicos 

Ano I Anos 
Previsto Utilizado Indicad. Quant. 

1º 2º 3º 4º II III IV V 

1. Estabelecer estratégias para a 
elaboração e proposição de acordos de 
parceria entre o IEF e instituições afins para 
desenvolvimento das atividades indicadas 
neste Encarte de Planejamento. 

             

1.1 Contatar / Conveniar com organizações 
governamentais e não governamentais, 
universidades e instituições privadas 
nacionais e internacionais visando parcerias 
para desenvolvimento de atividades para 
implementação do Parque, execução de 
atividades socioeducacionais no entorno e 
viabilização de captação de recursos. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X ___ ___ 
Convênios
parcerias/ 
atividades 

Vários 

1.2 Buscar indivíduos e organizações 
comunitárias de Serra das Araras para, junto 

IEF/ GEA X X X X X X X X ___ ___ 
Atividades 
Projetos 

Várias 
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ao IEF, planejarem e desenvolverem 
atividades e projetos em benefício do PESA e 
do Distrito de Serra das Araras. 

1.3 Estabelecer parcerias com o DER para a 
integração do distrito de Serra das Araras no 
„Programa Pró-acesso‟, juntamente com a 
Prefeitura de Chapada Gaúcha, bem como 
para melhoria das estradas locais. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Parcerias Várias 

1.4 Estabelecer parceria com a CEMIG para 
integração do distrito no programa „Luz para 
Todos‟, juntamente com a Prefeitura de 
Chapada Gaúcha. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Parcerias Várias 

1.5 Estabelecer parceria para a inserção do 
distrito em programas contra a seca, 
estimulando os moradores à aderirem 
melhores práticas de uso da água, tais como: 
eliminação do desperdício, diminuição da 
poluição e lançamento de dejetos, captação 
de água das chuvas. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Parcerias Várias 

1.6 Estabelecer parceria com a EMATER e 
ONGs para executar um programa de 
desenvolvimento econômico que envolva 
efetivamente o distrito de Serra das Araras e 
comunidades do Entorno para o início de 
boas práticas de desenvolvimento sustentável 
na região, diminuindo assim os impactos ao 
PESA. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Parcerias Várias 

1.7 Estabelecer contato com Programa de 
Desenvolvimento do Turismo – Prodetur, para 
articular a integração da região – PESA e 
outras UCs, na implantação do Pólo Vale 
Mineiro do São Francisco. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Parcerias Várias 

1.8 Articular junto ao Banco do Nordeste a 
atuação do Conselho de Turismo para a 
consolidação do Pólo de Turismo do Vale 
Mineiro do São Francisco, visando implantar 
ações na região do Parque que beneficiem o 
desenvolvimento integrado e adequado da 
região e do distrito de Serra das Araras. 

IEF/ PMCG X X X X X X X X 2000 ___ Pólo 1 
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1.9 Estimular a Prefeitura a articular-se com o 
Ministério do Turismo para inserção de 
Chapada Gaúcha e municípios circunvizinhos 
no Programa de Regionalização do Turismo. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

1.10 Articular com a Prefeitura Municipal 
da Chapada Gaúcha, Sebrae, organizações 
não governamentais, associações, 
cooperativas, dentre outras, a elaboração da 
Agenda 21 local e do Plano Diretor do 
município e do distrito. 

IEF X X X X X X X X 2000 ___ 

Agenda 
21/ 

Plano 
Diretor 

1 

1.11 Articular com a Prefeitura Municipal da 
Chapada Gaúcha o aproveitamento da 
estrutura destinada ao Centro Comunitário 
para que este sirva de espaço para encontro 
e realização de atividades sócio-educativas, 
como as descritas no Subprograma de 
Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento.  

IEF   X X X    2000 ___ 
Centro 

Comunitári
o 

1 

1.12 Articular com os órgãos governamentais 
do Estado de Minas Gerais para a inserção 
da região do noroeste mineiro nos Programas 
de Desenvolvimento do Estado.  

IEF X X X X X X X X 2000 ___ ___ ___ 

1.13 Contatar a empresa Telemar solicitando 
a permissão formal para utilização da torre da 
empresa no Distrito no apoio a estratégia de 
observação de focos no combate a incêndios. 

IEF  X X      ___ ___ 

Autorizaçã
o/ 

formalizaç
ão 

1 

1.14 Contatar a empresa Plantar 
Reflorestamento para buscar uma gestão 
integrada da área de sua propriedade, que 
faz o limite leste com o PESA, com os 
objetivos da UC. 

IEF   X X X    ___ ___ 
Gestão 

integrada 
___ 

1.15 Articular junto ao órgão de meteorologia 
do Estado uma parceria para instalação da 
estação meteorológica na Sede 
Administrativa do IEF no Distrito de Serra das 
Araras, medição e análise dos dados, visando 
a otimização e aproveitamento das 
informações geradas.  

IEF   X X X X X X 2000 ___ Parceria Várias 

1.16 Articular junto a saúde pública do 
município e do Estado ações de minimização 

IEF/ PMCG  X X  X X X X ___ ___ Ações Várias 
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de impactos e controle de doenças na época 
da Festa de Santo Antônio. 

1.17 Articular a instalação de uma base de 
apoio em Serra das Araras, em curto prazo, e 
seu reforço na época da Festa de Santo 
Antônio.  

IEF/ PMCG  X X  X X X X ___ ___ 
Base de 

apoio 
1 

1.18 Articular parceria com instituições afins 
com produção de eventos culturais para 
trabalhar na melhoria da festa de Santo 
Antônio, em seus diversos quesitos: cultura, 
ecologia e sociedade. 

IEF/ PMCG  X X  X X X X ___ ___ Parcerias Várias 

1.19 Fazer gestões com os órgãos afins 
para o desenvolvimento integrado do Vale 
São Francisco: irrigação, pólos de 
piscicultura, apoio a projetos ambientais 
locais.  

IEF/ PMCG   X X X X X X ___ ___ Gestões ___ 

1.20 Buscar universidades e faculdades 
para promover Programas de extensão 
universitária e pesquisa no PESA e entorno.  

IEF/ PMCG   X X X X X X ___ ___ Programas Várias 

2 Estimular que a Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha, em parceria com o IBAMA, 
firme um Termo de Cooperação com as 
Prefeituras de Formoso, Arinos, Januária e 
São Francisco visando ações conjuntas para 
implantar Centros de Informações nas sedes 
municipais para divulgação das UCs e 
atrativos da região.  

IEF/ PMCG/ 
IBAMA 

  X X X X X X ___ ___ 
Termo e 
centros 

4 

3 Estimular que a Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha estabeleça uma parceria 
com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas 
– IGAM para desenvolvimento de estudos e 
análises da qualidade das águas do Rio 
Pardo, bem como de outros cursos d‟água da 
região.  

IEF   X X X X X X ___ ___ 
Estudos/ 
Análises 

Vários 

4.Promover gestões e articulações 
necessárias com a Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha visando a resolução dos 
problemas e impasses diversos apresentados 
no diagnóstico.  

         ___    
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4.1 Propor a instalação de um escritório 
administrativo da prefeitura em Serra das 
Araras, equipado com os recursos físicos e 
humanos necessários para a realização de 
atividades básicas de administração, visando 
gerar relativa autonomia para suprir as 
necessidades emergenciais da Vila e das 
comunidades do entorno, bem como para 
facilitar a comunicação dos moradores com a 
Prefeitura. 

PMCG   X X X    ___ ___ Escritório 1 

4.2 Juntamente com o Grupo de Educação 
Ambiental, solicitar e articular junto à 
prefeitura a implantação de cestos de lixos, 
coleta regular e destinação final adequada no 
Distrito, bem como a contratação de garis 
para atuarem diariamente no Distrito. 

IEF/ GEA  X X X X X X X ___ ___ 

Cestos/ 
Coleta/ 

Destinaçã
o 

adequada 

Vários 

4.3 Propor a aplicação dos recursos advindos 
do ICMS Ecológico em projetos ambientais e 
de saneamento no Distrito. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

5. Promover gestões e articulações 
necessárias com a Prefeitura Municipal de 
Chapada Gaúcha para a aquisição de um 
carro pipa e um trator para o apoio no 
combate a incêndios. 

IEF     X    70000 ___ 
Carro pipa/ 

trator 
1 

6. Articular com órgãos responsáveis pela 
abertura e conservação de estradas 
(DER/MG e nacional e Prefeitura de Chapada 
Gaúcha) atenção especial nos seguintes 
trechos do Parque e do Entorno. 

IEF   X X X X X X ___ ___ ___ ___ 

7. Articular parceria com o IBAMA para 
composição de um Conselho Gestor do 
Mosaico de UCs do Noroeste de Minas, 
procurando desenvolver ações integradas 
para o desenvolvimento das mesmas e 
integrando-o pró-ativamente as atividades 
socioambientais da região.  

IEF X X X X X X X X 2000 ___ 
Conselho 

gestor 
1 

8. Contatar o IBAMA e a administração do 
PNGSV para estabelecer parceria com o IEF 
visando operações para o desenvolvimento 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Parcerias Várias 
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integrado do PESA e do PNGSV. 

9. Estreitar contato com veículos de mídia 
afins aos temas de cultura, meio ambiente e 
turismo para a divulgação do 
desenvolvimento do PESA e entorno.  

IEF     X X X X ___ ___ Divulgação ___ 

10. Articular com as instituições responsáveis 
o desenvolvimento de ações relacionadas aos 
temas. 

IEF X X X X X X X X ___ ___ Ações Várias 

10.1 Estimular que as comunidades do 
entorno do Parque e, sobretudo, a 
comunidade urbana e rural do Distrito de 
Serra das Araras para se tornarem 
protagonistas das realizações em seus 
territórios.  

IEF X X X X X X X X ___  ___ ___ 

Total Subprograma de Cooperação Institucional 92.000 

Total Programa de Operacionalização 2.465.000 
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4.9.6 Quadro Síntese do Orçamento para as Atividades Previstas Referente aos Primeiros 5 anos (Em R$) 
 

4.6.1 PROGRAMA DE CONHECIMENTO 687.500 

4.6.1.1 Subprograma de Pesquisa 593.000 

4.6.1.2 Subprograma de Monitoramento Ambiental 94.500 

4.6.2 PROGRAMA DE USO PÚBLICO 130.500 

4.6.2.1 Subprograma de Recreação 46.500 

4.6.2.2 Subprograma de Interpretação e Educação Ambiental 84.000 

4.6.3 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A ÁREA DE INFLUÊNCIA 745.000 

4.6.3.1 Subprograma de Relações Públicas 50.000 

4.6.3.2 Subprograma de Educação Ambiental 54.000 

4.6.3.3 Subprograma de Controle Ambiental 169.000 

4.6.3.4 Subprograma Alternativas de Desenvolvimento 472.000 

4.6.4 PROGRAMA DE MANEJO DO MEIO AMBIENTE 670.500 

4.6.4.1 Subprograma de Manejo dos Recursos 328.000 

4.6.4.2 Subprograma de Proteção 342.500 

4.6.5. PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 2.465.000 

4.6.5.1 Subprograma de Regularização Fundiária 97.000 

4.6.5.2 Subprograma de Administração e Manutenção 1.162.000 

4.6.5.3 Subprograma de Infra-estrutura e equipamentos 1.114.000 

4.6.5.4 Subprograma de Cooperação Institucional 92.000 

 
TOTAL DO PLANO DE MANEJO 
 

4.698.500 
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Todas as fotos que integram este Plano de Manejo são de Lana Guimarães e 
Luciana Cavalcante. 
 
 
 
 

 Histórico do Planejamento 
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ANEXO 1:  
METODOLOGIA DOS LEVANTAMENTOS TEMÁTICOS PARA AER 

 
 

FATORES ABIÓTICOS 

 
 

GEOLOGIA/GEOMORFOLOGIA/ CLIMA/ HIDROGRAFIA 

 
O desenvolvimento do componente abrangeu as seguintes atividades: 

1) revisão da bibliografia existente sobre o contexto regional;  
2) verificação e complementação em campo;  
3) interpretação dos dados e elaboração do relatório.  

 
A inspeção de campo foi realizada em companhia de outros pesquisadores, o que 

contribuiu para a integração entre as diferentes disciplinas e resultou em uma 
caracterização abrangente do meio físico. Adotou-se a seguinte metodologia: 

 
a) Avaliação preliminar de mapas geológicos em escalas diversas, 

cartas plani-altimétricas (1:250.000 e 1:100.000) e imagens de 
satélite Landsat TM; 

b) Definição prévia de pontos representativos das diferentes 
coberturas vegetais reconhecidas na área, orientativa à avaliação 
ecológica rápida do Parque; 

c) Seleção de pontos adicionais para observação dos fatores abióticos, 
com base nas feições morfológicas e geológicas reconhecidas nas 
imagens de satélite; 

d) Visita à área, com observações do contexto ambiental e de seus 
diferentes atributos nos pontos de interesse, locados com 
equipamento GPS portátil; 

e) Ajuste e complementação do roteiro de visitação, após inspeção 
inicial e contato com moradores e pessoas conhecedoras da região 
– especialmente os técnicos da FUNATURA (engenheiro florestal 
Ernani Faria e técnico agrícola José Elias Pereira Lopes) e do IEF – 
MG (bióloga Helen Faria Duarte, chefe do Parque, e os guardas-
parque Abraão Lincoln de Souza e Abílio Igino de Jesus); 

f) Registro pormenorizado das observações em caderneta; 
g) Documentação fotográfica convencional; 
h) Eventual coleta de espécimes de rocha (amostras de mão); 
i) Análise final das cartas e imagens de satélite, para verificação da 

representatividade das observações realizadas.  
 

As informações foram avaliadas em confronto com a interpretação visual de 
imagens Landsat TM obtidas nos anos 1990 e reprocessadas em janeiro de 2002. 
Utilizou-se mosaico orto-retificado, composto nas bandas 7 (vermelho), 4 (verde) e 2 
(azul), com pixels de 28,5m, comprimido como arquivo MrSID e disponível na Internet no 

formato jpg, em https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid. 

 
O esforço de campo desenvolveu-se em novembro de 2003. 
 

https://zulu.ssc.nasa.gov/mrsid
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FATORES BIÓTICOS 

 

 
FLORA: 
 

Visando à caracterização vegetacional do Parque Estadual Serra das Araras, 
realizou-se levantamento florístico qualitativo nas quatro áreas definidas. Espécimens de 
angiospermas, em estado fértil (com flor, fruto, ou ambos) e provenientes de todos os 
estratos da vegetação (arbóreo, arbustivo e herbáceo), foram coletados em diferentes 
trechos. Indivíduos de espécies mais conhecidas ou em estado estéril foram somente 
apontados em uma lista de campo (observações de campo). Como condutor do esforço, 
foi aplicado o método do caminhamento (Filgueiras, 1994), em que se realizou 
caminhadas aleatórias coletando em áreas representativas de cada fitofisionomia (Walter, 
2000). 

 
Foram coletadas amostras botânicas para registro de espécies e famílias. Os 

espécimes coletados foram herborizados e identificados. Tal identificação realizou-se 
tomando como base literatura especializada, material do Herbário da Universidade de 
Brasília (UB) como fonte para comparações e, ainda, consulta a especialistas. O material 
coletado está depositado no Herbário UB. 

 
Realizou-se esforço adicional para coleta de espécies de ―táxons indicadores‖ 

biogeográficos, como Araceae, Vernonia (Asteraceae), Jacaranda e Tabebuia 
(Bignoniaceae), Mimosa (Leguminosae), Miconia (Melastomataceae) e Habenaria 
(Orchidaceae). Foi realizada a coleta de uma espécie endêmica para a região (Mimosa 
couscocaesia) e duas espécies consideradas indicadoras da região de transição entre 
cerrado e caatinga (M. piptoptera e M. verrucosa). 

 
Os dados foram enriquecidos através de pesquisa bibliográfica e com a  

experiência profissional. Pesquisa bibliográfica baseada, principalmente, nas seguintes 
fontes: Felfili et al. 1999, Felfili e Silva-Júnior 2001; Mendonça et al. 1998, Ribeiro et al. 
1998 e Almeida et al. 1998. 

 
Todos os sítios específicos amostrados foram geo-referenciados por meio de 

GPS (Global Positioning System); bem como realizada documentação fotográfica de 
paisagens, ambientes e de espécies vegetais. 

 
As etapas de campo ocorreram entre 10 e 14 de novembro de 2003, bem 

como em dois dias de março de 2004. 
 
 

RÉPTEIS E ANFÍBIOS: 
 

Foi realizada uma campanha em campo no início da estação chuvosa, entre 
os dias 04 e 13 de novembro de 2003. Foi explorada a maior extensão possível dentro 
dos limites estabelecidos para o estudo, tendo a abrangência sido limitada pelo tempo 
disponível para a amostragem. Todas as observações de répteis ou anfíbios foram 
registradas, anotando-se espécie, local, data, hora e tipo de ambiente. Alguns indivíduos 
capturados foram coletados como testemunho da ocorrência da espécie na região e 
incorporados à Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília. As coletas seguem 
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especificações das licenças de pesquisa e coleta de número 117/03 e 050/03-
IBAMA/RAN emitidas, respectivamente, pelo IEF-MG e IBAMA. 

 
Dois métodos principais foram utilizados para a obtenção dos dados: 

armadilhas de queda e procura visual / auditiva, detalhados a seguir: 
 
a) Armadilhas de queda 

Foram utilizados 100 baldes de 20L, cedidos pelo Depto. de Zoologia da 
Universidade de Brasília para a construção das armadilhas de queda, permitindo um 
esforço de amostragem total de 600 armadilhas x dia. 

 
Após reconhecimento da área de estudo, foram selecionados cinco pontos 

para amostragem com armadilhas de queda, representativos dos tipos fisionômicos 
existentes na região e respeitando-se a indicação das áreas prioritárias para inventário 
determinadas pela coordenação, em conjunto com a equipe de pesquisadores.  

 
Alguns fatores são limitantes para a instalação de armadilhas de queda. O 

mais significativo refere-se ao tipo de solo: a existência de afloramentos rochosos ou 
lateríticos e o encharcamento do solo impedem a instalação das armadilhas; outro ponto 
limitante corresponde à facilidade de acesso, uma vez que todas as armadilhas devem, 
obrigatoriamente, ser revisadas a cada dia. Levando-se em conta esses fatores, as 
armadilhas foram distribuídas com o intuito de contemplar toda a variação possível entre 
os elementos do mosaico constituinte da paisagem local.  

 
Os seguintes pontos foram amostrados com armadilhas de queda:  

 Lagoa do Triste (uma linha de armadilhas na área de solo firme em torno da lagoa);  

 Córrego do Ribeirão (uma linha de armadilhas em mata ciliar e outra em área de 
campo sujo, dominado por arbustos do gênero Miconia),  

 Cerrado da região leste e nordeste do parque (duas linhas em áreas de carrasco com 
diferença na densidade de cobertura de arvoretas, nas proximidades do Riacho 
Fundo), rio Pardo (uma linha em mata ciliar, às margens do rio Pardo).  

 
As revisões ocorreram sempre pelas manhãs. Cada indivíduo capturado foi 

identificado e solto no local da captura ou removido da população como testemunho da 
ocorrência da espécie no local (obedecendo aos limites estipulados pelas licenças de 
coleta e transporte de animais emitidas pelo IBAMA e IEF-MG). Os exemplares coletados 
foram sacrificados por injeção de anestésico Tionembutal ou Lidocaína, fixados em 
Formol 10% e identificados por etiqueta de campo (série única utilizada em estudos de 
campo pela equipe do Laboratório de Herpetologia do Depto. de Zoologia da Universidade 
de Brasília).  

 
No laboratório, os animais coletados foram transferidos para solução de etanol 

a 70%, tiveram sua identificação confirmada por comparação com outros exemplares e 
descrições em artigos científicos, seguindo a literatura herpetológica. Os espécimes foram 
incorporados ao acervo da Coleção Herpetológica da Universidade de Brasília (CHUNB), 
e todos os dados foram transferidos para o banco de dados da CHUNB, construído no 
software Biota. Tanto os dados, quanto os exemplares, estão disponíveis para consulta 
para comunidade científica.  
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b) Procura visual / auditiva 
Para complementar as informações obtidas por meio de capturas com 

armadilhas de queda, foram realizadas amostragens diárias em áreas ou habitats onde 
não foi possível a utilização das armadilhas. Este método foi utilizado tanto durante o dia 
(para a complementação da amostragem de lagartos), quanto à noite (principalmente para 
a amostragem de anfíbios e serpentes). 

 
Durante o dia foram amostradas, visualmente, áreas onde havia afloramento 

de rochas ao longo do percurso realizado entre a vila de Serra das Araras e a região da 
barra do Riacho Fundo, a encosta e o alto da Serra das Araras. O método de busca, 
neste caso, consiste em caminhar lentamente, observando tanto o solo, quanto a 
vegetação, em busca de animais ativos. Os mesmos foram registrados em caderneta de 
campo e, em alguns casos, coletados. Como métodos de coleta, utilizou-se espingarda de 
ar comprimido ou um garrote, empregado com estilingue. Os animais obtidos com essa 
abordagem foram fixados em formol e depositados na CHUNB. Outro método bastante 
empregado consistiu na busca de possíveis tocas, revirando-se pedras, cupinzeiros, 
troncos caídos, etc, à procura de animais em repouso. 

 
 À noite foram amostradas lagoas, varjões e riachos, registrando-se todas 

as espécies de anfíbios vocalizando nos diferentes habitats. Cada lagoa encontrada foi 
amostrada por no mínimo 30 minutos, para que todas as espécies que estivessem 
vocalizando fossem detectadas. Devido ao fato de haver grande diferença na fauna entre 
lagoas, de acordo com tipo de substrato e corpo d´água, várias lagoas eram amostradas a 
cada vez, no intuito de detectar a maior parte possível da fauna de anfíbios. As espécies 
encontradas tiveram seu canto gravado em cassete, visando confirmação posterior de sua 
identidade, e alguns indivíduos foram removidos da população, sacrificados, fixados e 
incorporados à CHUNB. 
 
 
AVES: 
 

As áreas amostradas corresponderam aos locais escolhidos pela coordenação 
técnica do projeto. Além das áreas do interior do parque, foram percorridas as regiões do 
entorno, em especial na intersecção com a Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Veredas do Acari e as áreas indicadas como de alta prioridade no atlas resultante dlo 
seminário ―Prioridades para a Conservação da Biodiversidade no Estado de Minas 
Gerais‖, de 1998.  

 
Para efetuar a cobertura a mais exaustiva possível dos locais de trabalho no 

interior do parque, foi adotado o método de observação das diversas fitofisionomias nos 
pontos de amostragem padrão, cobrindo os períodos matutinos e vespertinos. Sempre 
que possível, observações noturnas foram acopladas a essa cobertura. 

 
Com isso, houve a anotação de todas as aves encontradas em percursos a pé 

pela área demarcada para trabalho. Aves encontradas durante os deslocamentos entre os 
pontos de apoio e os locais específicos também foram inseridas na listagem da unidade, 
quando observadas nos limites ou imediações da mesma. 

 
Todas as áreas trabalhadas e percursos efetuados estão no mapa da área (figura). 

Os locais e percursos foram demarcados, em campo, com GPS Garmin eTrek Venture. 
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As aves foram observadas à vista desarmada e com binóculos 8 X 30. Além da 
detecção de cantos expontâneos, gravações eventuais em fita K7 para playback foi outra 
técnica associada à identificação auditiva. Cantos não identificados no campo foram 
comparados com fitas e CDs gravados. Havendo confiabilidade suficiente, as espécies 
foram aceitas na listagem da unidade. 

 
 

MAMÍFEROS : 
 

 O trabalho desenvolveu-se em três etapas de campo. A primeira no período 
de 26 a 30 de outubro de 2003, segunda de 23 a 28 de novembro do mesmo ano e a 
terceira entre 12 e 16 de abril de 2004.  

 
a) Sítios de amostragem   

 Conforme as diretrizes estabelecidas na reunião da coordenação do 
projeto, foram definidas quatro áreas de amostragem (figura ). Sendo elas compostas dos 
seguintes habitats: P1 – Riacho Fundo = carrasco, veredas, mata de galeria, cerrado e 
cerradão; P2 – Lagoa do Triste = vereda e boqueirão (ou grotão); P3 – Serra = campo 
sujo, campo limpo, grotões e carrasco e P4 – Ribeirão = mata ciliar. Devido à colocação 
de armadilhas fotográficas e censos também foram visitadas e amostradas outras áreas 
não previstas durante as reuniões, mas abrangendo os mesmos tipos de habitats. 

 
b) Técnicas de amostragem   

O registro de ocorrência das espécies foi realizado através de métodos indiretos 
(vestígios e entrevistas) e métodos diretos (censo, armadilhas fotográficas e captura de 
pequenos mamíferos). 

 
Métodos indiretos 

 

Vestígios 
Durante 11 dias (entre 26 a 30 de outubro e 23 a 28 de novembro de 2003), nas 

trilhas do PESA e estradas do entorno foram realizadas campanhas de procura ativa por 
sinais deixados no ambiente por mamíferos de médio e grande porte. Dentre esses 
vestígios, foram considerados pegadas, fezes, pêlos, carcaças e marcações utilizadas na 
demarcação territorial.  

 
Foram registradas as coordenadas geográficas dos locais e o tipo de ambiente 

onde foram encontrados todos os vestígios. Após este procedimento, todos os rastros 
foram apagados, principalmente nas estradas percorridas diariamente durante o período 
de coleta, para se evitar a multiplicidade do registro (Swihart e Slade, 1985).  

 
As pegadas foram medidas, moldadas em gesso e fotografadas (segundo Childs e 

Colvin, 1998). Esses moldes foram usados para a identificação das espécies. Os rastros 
não identificados em campo, uma vez modelados, foram comparados com coleções de 
referência (Instituto Biotrópicos de Pesquisa em Vida Silvestre e Programa de Pós-
graduação em Zoologia de Vertebrados, PUC-Minas). 

 

Entrevistas 

Moradores locais foram visitados durante o período de amostragem para 
realização de entrevistas para confirmação da ocorrência de espécies, para avaliação da 
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relação da população humana residente com as espécies locais e obtenção de 
informações adicionais, tais como a ocorrência de predação de espécies domésticas. 

As entrevistas foram realizadas segundo Ventura et.al (em preparação). O 
Protocolo de Realização de Entrevistas para Levantamento de Mamíferos dispõe de três 
fases de abordagens, a saber:  
 

1) Abordagem livre: consiste na obtenção de informações mediante relato 
livre, não direcionado, por parte do entrevistado, adaptado de Luscher 
(1948);  

2) Abordagem direcionada: consiste na checagem dos relatos mediante a 
descrição e/ou apresentação visual (fotos, desenhos, pranchas) de 
potenciais espécies. Na presente amostragem foram utilizadas pranchas 
de Emmons e Feer (1997) e Eisenberg (2001); 

3) Abordagem avaliativa: consiste na aplicação de um questionário (escrito 
ou oral) abordando questões a cerca da biologia e relação da população 
humana com as espécies de mamíferos. 

 
Métodos diretos 

Censos  

Entre os dias 24 a 26 de novembro de 2003 foram realizados 44,8 km de censos, 
entre os horários de 18:00 às 20:00 horas (adaptado de Burnham et al., 1980). A 
amostragem foi realizada através de veículo, com velocidade constante (20 km/h), 
dispondo de uso de lanterna ―Maglite‖ e binóculo de visão noturna marca ―Baigish-12‖. 
Diante de cada avistamento foi procedida: a identificação do animal, contando o número 
de indivíduos no grupo, a classe etária, o sexo, (estes últimos quando possíveis), além de 
registrado o tipo de hábitat, e comportamento do animal. O esforço amostral de 
recenseamento foi realizado em duas trilhas: a trilha 1 (T1) com 20 km de extensão e a 
trilha 2 (T2) com 12,4 km. 

 
A curva do coletor foi obtida a partir do número de espécies por distância 

percorrida (km). Para os cálculos de Taxa de Avistamento (TA) e Índice de Abundância 
Relativa (IAR) foram considerados como registros efetivos um avistamento de um animal 
(ou grupo) distinto a cada 10 km de censo. A TA foi obtida através do número de 
avistamentos em função de 10 km de censo e a IAR calculado em termos de freqüência 
de ocorrência dos avistamentos por espécie em função do número total de avistamentos. 
 

Armadilhas fotográficas (―camera-trap‖) 

O monitoramento com armadilhas fotográficas foi realizado no período de 28 de 
outubro a 25 de novembro de 2003. Quatro armadilhas fotográficas DeerCam® (Forestry 
Suppliers, Inc.) foram posicionadas em pontos estratégicos (trilhas, beiras de riachos, 
entorno de abrigos, etc) em diferentes ambientes encontrados na área de estudo (tabela ). 
Esses locais foram escolhidos levando-se em consideração uma série de variáveis como: 
presença de pegadas, proximidade com cursos d’água, sombra constante e baixa 
possibilidade de fogo. Todas as câmeras ficaram ligadas continuamente durante as 24 
horas dos dias de intervalo. Para os cálculos do Índice de Abundância Relativa (IAR) 
considerou-se um registro efetivo como sendo uma foto de um animal em uma armadilha 
fotográfica em um período de 24 horas. Excluíram-se os registros seqüenciais de um 
mesmo indivíduo. O IAR foi calculado como o número total de fotos do animal x 
100/número total de câmeras/dia (Center for Applied Biodiversity Science, 2002).  
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Tabela. Habitat e localização de cada armadilha fotográfica utilizada na 
Avaliação Ecológica Rápida do PESA, MG. 

 Habitat Posição (UTM) 

Câmera 1 Cerrado (boqueirão) 459728 / 8287247 

Câmera 2 Mata de galeria 459118 / 8299440 

Câmera 3 Cerrado (boqueirão) 465010 / 8289881 

Câmera 4 Vereda 467351 / 8289995 

 
Captura de pequenos mamíferos 

Foram realizadas capturas no período de 23 a 28 de novembro de 2003 (primeira 
campanha para pequenos mamíferos) e uma campanha complementar no período de 12 
a 16 de abril de 2004. Neste estudo foram considerados pequenos mamíferos os roedores 
e marsupiais de até 1kg de peso.  O estudo foi realizado utilizando armadilhas de arame 
(gancho) (35 x 14 x 14 cm), de fabricação nacional e armadilhas ―Sherman‖ (H.B. 
Sherman Traps, Inc., Tallahassee, FL). As armadilhas de arame foram iscadas com 
pedaços de abacaxi e algodão embebido com óleo de fígado de bacalhau ("Emulsão 
Scott") e as armadilhas "Sherman" com pedaços de abacaxi e aveia em flocos.  

 
Na primeira campanha para pequenos mamíferos, foram utilizadas 80 armadilhas 

dispostas em dois transectos com 200 metros de comprimento cada um. As armadilhas 
foram colocadas em estações de capturas distanciadas por 10 m, totalizando 20 estações 
por transecto e em cada estação foi colocada duas armadilhas. As capturas foram 
realizadas em duas áreas de amostragem. Na área 1 (P1) o transecto cobriu dois 
ambientes cerradão e cerrado e na área 2 (P2) uma área de vereda e carrasco.  

Na campanha complementar foram usadas 90 armadilhas (45 de gancho e 45 
―Sherman‖), dispostas em três transectos com 150 metros de comprimento cada um. As 
armadilhas foram colocadas em estações de capturas distanciadas por 10 m, totalizando 
15 estações por transecto e cada estação recebeu duas armadilhas, uma de cada tipo. As 
capturas foram realizadas na área de amostragem 1 (P1), apenas no carrasco. 

 
Não foi possível, devido a problemas logísticos, a avaliação da fauna de pequenos 

mamíferos nas áreas P3 e P4. O sucesso de captura foi obtido multiplicando-se o número 
total de capturas por 100 e dividindo-se o resultado pelo esforço total de captura (número 
de armadilhas x noites). 

 
Os animais capturados foram identificados, sendo dois exemplares de cada 

espécie coletados e depositados na coleção do Laboratório de Mastozzologia da UFMG, 
para confirmação de identificação e testemunho. Para cada indivíduo capturado foram 
colhidas as seguintes informações: data da captura; sexo; idade; medidas biométricas; 
peso; condições reprodutivas (nas fêmeas foi verificada a condição do marsúpio - com 
filhotes, condição do pêlo e glândulas mamárias indicando lactação recente e nos machos 
foram verificadas a atividade das glândulas esternais e dos testículos - coloração e 
presença ou ausência de pêlos). 
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Tabela 2. Habitat, dias de captura e localização de cada transecto para 
captura de pequenos mamíferos utilizado na Avaliação Ecológica 
Rápida do PESA, MG. 

 Habitat Dias de captura Posição (UTM) 

Transecto 1 Cerradão/Cerrado 5 467461 / 8297773 

Transecto 2 Vereda 3 464162 / 8288029 

Transecto 3 Carrasco 2 466357 / 8287079  

Transecto 4 Carrasco 3 465455 / 8299876 

 
Esforço de amostragem 

Na primeira campanha, a amostragem se concentrou nas áreas do entorno do 
PESA e no alto da chapada, sendo amostrados os três pontos definidos (P1, P2 e P3) 
com os seguintes habitats: cerradão, cerrado, vereda, campo sujo e carrasco. Durante a 
segunda campanha foram amostrados áreas do entorno do Parque e a área P4 nos 
habitats: mata de galeria, cerradão, cerrado, vereda, e carrasco. Já a terceira campanha 
restringiu-se à área de amostragem P1.  
 
 
 
 

FATORES SÓCIOECONOMICOS 

 

 
1. Princípios Teóricos e Metodológicos 
  
É preciso ter em mente que, para pesquisas de fenômenos sociais — como este estudo 
de festas ou fatos culturais — os objetos de estudo não são ―dados‖ ao investigador da 
mesma maneira que os fenômenos naturais. É também verdade que o ser humano é um 
animal do ecossistema, mas que se diferencia dos demais, sobretudo pela sua 
capacidade de inventar cultura, fazer história, de se projetar no passado e no futuro, de 
sonhar e imprimir significado nos fazeres, nos lugares e nas coisas.  
 
Qualquer estudo, inclusive da área social, deve estar alicerçado em objetivos claros e, 
especificamente, em indicadores sócio-culturais, ou seja, em certos componentes 
substantivos da manifestação cultural pesquisada.  No caso, a Romaria de Santo Antônio, 
eleita foco de estudo, é um todo complexo e dinâmico, de domínio de um grupo humano 
identificado, localizável pelo contexto (histórico, espacial e social), pela situação 
(acontecimentos, determinações e mentalidades) e pela rede de valores tecida naquela 
festa e na sociedade.  
 
 
2. Método de pesquisa 
 
Para a elaboração da pesquisa e análise dos dados, optou-se pela orientação do método 
dedutivo, que parte da apreensão do todo e global para conhecimento das partes e do 
particular. Outro caminho da racionalidade é abarcar o objeto do estudo pelo que é mais 
concreto e observável, para buscar o entendimento do que é mais abstrato. A proposta é 
apresentar o todo da romaria como fenômeno cultural em uma região, em um município e 
em determinado Distrito e localidades para, depois, separar e perceber suas partes e 
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relações significativas nos cenários físico e social, coerentes com os objetivos que se 
busca.  
 
O processo de pesquisa é municiado por duas fontes de coleta de dados: 
 
a) dados secundários: literatura clássica para apoio teórico e metodológico; consultas a 
informações concernentes à festa e ao universo dela; e consultas em documentos 
originados em acervos das instituições envolvidas, e os disponíveis em meio eletrônico.  

b) dados primários: pesquisa de campo, por meio de entrevistas, gravações, 
observações e fotografias. Durante a Romaria de Santo Antônio, o fundamento das 
investigações se volta para dados sobre formas significativas de organização, no aspecto 
religioso e profano dos festejos, da ocupação do espaço ritual, social, econômico e 
ecológico. 
 
 
3. Princípios e Diretrizes Metodológicos 
 
Em todo o processo do trabalho, algumas diretrizes orientarão todas as atividades do 
pesquisador, deixando no texto final as suas marcas. São elas: 

 visão das ações integradas  as cenas e partes da Romaria de Santo Antônio 
tratadas como uma unidade — como um fato cultural,  uma representação social —, 
ocorrendo em região que já convive com movimentos de intervenção pela política 
pública, seja na implantação do Projeto Agrícola que deu origem à cidade de Chapada 
Gaúcha, seja na criação de Unidades de Conservação — um Parque Nacional 
(Grande Sertão Veredas) e um Parque Estadual (Serra das Araras).  

 visão holística e processual   noção permanente de que a realidade é um todo que 
tem sinergia e implica em noção de temporalidade (limites no tempo), de 
relacionalidade (identificar relações entre pessoas e instituições que sejam vinculadas 
às intervenções em pauta), e de dinamismo (saber das mudanças, movimentos, 
evolução, embora tratando a realidade como ―congelada‖, ou datada, admitindo 
tendências e direção). 

 abordagem global e pontual  consideração de grupos ou segmentos da população 
como um universo, único e com identidade própria, sem perder a referências: do todo 
da localização (região Noroeste, Vale do São Francisco, Estado de Minas Gerais) e 
dos objetivos da pesquisa (subsídios para o Plano de Manejo).  

 pensamento histórico-processual  aspectos históricos de ocupação humana e 
econômica do território; resgate, lembranças e opiniões dos moradores sobre as 
―tradições‖, sobre as relações do presente e suas visões de futuro, relacionadas 
inclusive com o espaço ambiental. 

 abordagem antropológica e etnográfica  ou abordagem humana, que privilegia 
opinião dos atores sociais, sobre os acontecimentos e convivências, em detrimento às 
interpretações alicerçadas em valores do pesquisador e das instituições envolvidas. É 
a visão da comunidade local que imprime significado às festas e sistemas da 
sociedade e que dá sentido aos conhecimentos e aos dados adquiridos em 
documentos e em campo. 

 
Para a análise dos resultados da pesquisa das festas na região de Serra das Araras será 
adotada a abordagem compreensiva, cuja característica é procurar o sentido, as 
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intenções, as motivações e o conteúdo das manifestações da vida social. Um fato cultural 
— a exemplo de festa tradicional de uma coletividade — é apreendido como um conjunto 
dinâmico de saberes, de idéias que refletem uma prática, como se fossem ―discursos‖ de 
uma sociedade, ou representações sociais.  São entendidas como o ―saber do senso 
comum‖. Representações constituem-se em excelente termômetro projetivo do sistema de 
valores e das aspirações de uma sociedade, de uma cultura e de grupos sociais1.  
 
 

4.3 – Estratégias operacionais 

 
No intuito de conhecer fatos culturais e entender as representações sociais, a pesquisa 
terá momentos de atividades diferentes, que podem ser, didaticamente separados em 
quatro etapas, cada uma delas com suas fases, metas. Em três das etapas, serão 
elaborados relatórios, para serem apresentados ao contratante, a FUNATURA. 

 
Primeira Etapa – identificação do objeto da pesquisa 
 
Fase 1 - Preparação da pesquisa 

 leituras e consultas preliminares para situar o tema e a problemática 
 definição de princípios e critérios para o trabalho 
 elaboração do Plano de Trabalho  

PRODUTO: Plano de Trabalho 
 
Segunda Etapa – Implementação do Plano de Trabalho 
 

      Fase 1 – leituras e consultas na literatura 
  coleta de material para pesquisa (livros, relatórios, dados estatísticos, mapas, etc). 
 estudos, leituras e identificação de necessidades de literatura ainda não disponível 
 elaboração de plano de ação para o trabalho de pesquisa de campo. 
 

Fase 2 – 1º trabalho de campo 
 viagem à cidade de Chapada Gaúcha e Distrito Serra das Araras para conhecimento 

do espaço e do território;  
 acompanhamento e observações dos festejos do III Encontro dos Povos (dias 23, 24 e 

25 de abril);  
 participação em algum dia da novena da Festa da Santa Cruz que antecede o dia da 

comemoração, em 3 de maio;  
 realização de uma série de entrevistas. 

 
Fase 3 – organização e pré-analise dos dados de campo 

 ordenação dos dados das entrevistas, em temas e recorrências 
 análise preliminar 
 elaboração de relatório preliminar 

PRODUTO: Relatório Preliminar 

                                                           
1
 Nas Ciências Humanas, representações sociais são categorias de pensamento que expressam a 

realidade (mas não são a realidade), explicam-na, justificando-a ou questionando-a, ―as 
representações sociais se manifestam em palavras, sentimentos, condutas e se institucionalizam 
(...)‖ (MINAYO, 1994). Festas tradicionais são instituições da comunidade.   
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Terceira Etapa – Romaria de Santo Antônio 
 
Fase 1 – Plano de Ação e pesquisa de campo em Serra das Araras 

 elaboração do Plano de Ação e de roteiro de entrevistas  
 trabalho de campo: observações e entrevistas dias antes, durante e depois das 

manifestações e vivências da Romaria de Santo Antônio  
 
Fase 2 - Tratamento e Análise dos Resultados 

 transcrição das fitas de entrevistas 
 organização dos dados 
 categorização dos temas 
 análise de discursos (da estrutura da festa, dos fazeres e dizeres registrados) 

 
Quarta Etapa – Relatório Final 
 análise do conjunto das informações (etapas 1, 2 e 3) 
 redação do relatório final  

PRODUTO: Relatório Final 
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LISTA DAS PLANTAS DO PARQUE ESTADUAL SERRA DAS ARARAS. 

 

FAMÍLIA AMBIENTE USO 

Amaranthaceae   

Amaranthus aff. deflexus L.  ALIMENTÍCIO 

Gomphrena aff. agrestis Mart. cerrado  

Anacardiaceae   

Anacardium sp.1 cerrado ALIMENTÍCIO 

Anacardium othonianum Rizzini cerrado ALIMENTÍCIO 

Astronium fraxinifolium Schott. cerrado ORNAMENTAL, MADEIREIRA, ARTESANATO, MEDICINAL 

Tapirira guianensis Aubl.   

Annonaceae   

Annona coriacea Mart. cerrado  

A. crassifolia Mart. cerrado ALIMENTÍCIO, MEDICINAL 

Duguetia furfuracea (St. Hil.) Benth. & Hook. cerrado MEDICINAL, ALIMENTÍCIO 

Xylopia aromatica Mart. cerrado/mata de galeria ALIMENTÍCIO, MEDICINAL, COSMÉTICO, ORNAMENTAL  

X. emarginata Mart. mata/vereda  

X. cf. Grandiflora A.St. Hil mata/vereda  

X. sericea A.St. Hil mata/vereda  

Apocynaceae   

Aspidosperma macrocarpon Mart. campo sujo ARTESANATO 

Hancornia speciosa Gomez campo sujo ALIMENTÍCIO 

Prestonia sp.1  ORNAMENTAL 

Tabernaemontana sp.1 mata  

Apocynaceae Indeterminada 1 cerrado rupestre  

Araceae   

Philodendron dardanianum Mayo beira da lagoa/beira de córrego 

Arecaceae (Palmae)   

Acrocomia hassleri (Barb. Rodr.) Hahn cerrado/campo sujo FIBRA 

Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze cerrado ORNAMENTAL 

A. leucocalyx (Drude) Kuntze cerrado ORNAMENTAL 

Astrocaryum cf. campestre Mart. cerrado FIBRA 

Attalea geraensis Barb. Rodr. cerrado ALIMENTÍCIO 



 14 

FAMÍLIA AMBIENTE USO 

A. barreirensis Glassman cerrado ALIMENTÍCIO 

A. sp.1 cerrado/mata ALIMENTÍCIO, COBERTURA CASA 

Mauritia flexuosa L. f. vereda/mata ALIMENTÍCIO, CONSTRUÇÃO CASA 

Mauritiella armata (Mart.) Burret vereda ALIMENTÍCIO 

Syagrus graminifolia (Drude) Becc. cerrado  

S. flexuosa (Mart.) Becc. cerrado ALIMENTÍCIO, ORNAMENTAL, ARTESANATO 

S. petraea (Mart.) Becc. cerrado  

Asteraceae (Compositae)   

Dasyphyllum cf. sprengeliana (Gardn.) Cabr. campo sujo  

Vernonia nitens Gardn.   

V. rubriramea Mart. ex DC. vereda  

Asteraceae Indeterminada 1   

Bignoniaceae   

Anemopaegma arvense (Vell.) Stellfeld ex de Souza cerrado MEDICINAL, ORNAMENTAL 

A. scabriusculum Mart. ex DC. cerrado  

Distictella sp. mata de galeria  

Jacaranda cf. Caroba (Vell.) DC. cerrado ORNAMENTAL 

J. simplicifolia K. Schum. cerrado ORNAMENTAL 

Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nich. cerrado ORNAMENTAL 

Zeyheria montana Mart. cerrado  

Bombacaceae   

Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns   

Bromeliaceae   

Ananas ananassoides (Baker) L. B. Smith mata de galeria ALIMENTÍCIO 

Bromeliaceae Indeterminada 1 cerrado rupestre  

Bromeliaceae Indeterminada 2 cerrado  

Burseraceae   

Protium sp. 1 cerrado  

Cactaceae   

Melocactus paucipinus Heimen & R. Paul. cerrado  

Cactaceae Indeterminada 1 cerrado/mata  

Caryocaraceae   
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

Caryocar brasiliense Camb. cerrado ALIMENTÍCIO, MEDICINAL, COSMÉTICO, TINTURARIA, MELÍFERA 

C. coriaceum Wittm. cerrado ALIMENTÍCIO, MEDICINAL, COSMÉTICO, TINTURARIA, MELÍFERA 

Chrysobalanaceae   

Hirtella glandulosa Spreng. mata de galeria  

H. gracilipes (Hook. F.) Prance mata de galeria  

Combretaceae   

Terminalia sp.1   

Connaraceae   

Connarus suberosus Planchon cerrado NÃO IDENTIFICADO 

Clusiaceae (Guttiferae)   

Kielmeyera lathrophyton Saddi árvoreta  

K. coriacea Mart. cerrado CORTIÇEIRA, MEDICINAL, ORNAMENTAL, MELÍFERA, TINTORIAL 

Cyperaceae   

Ascolepis brasiliensis (Kunth.) Benth. & C. B. Clak. beira de córrego  

Fimbristylis sp.1 beira de córrego  

Pycreus cf. megapotamius (Kunth.) Nees beira de córrego  

Rhynchospora consanguinea (Kunth) Bock cerrado  

R. merisculus Nees beira de córrego  

R. sp.1 beira de córrego  

R. sp.2 beira de córrego  

R. sp.3 beira de córrego  

Scleria cf. mitis Berg. beira de córrego  

Dilleniaceae   

Davilla elliptica St. Hil. cerrado  

Curatella americana L. cerrado CONSTRUÇÃO, CURTUME, MEDICINAL, ORNAMENTAL 

Ebenaceae   

Diospyros burchellii Hiern   

Erythroxylaceae   

Erythroxylum betulaceum Mart. cerrado MEDICINAL 

E. campestre St. Hil.  cerrado  

E. daphnites Mart. cerrado  

E. deciduum St. Hil.  cerrado  
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

E. cf. leal-costae Plowman cerrado  

E. sp.1 cerrado  

Euphorbiaceae   

Croton occidentalis Muell. Arg. campo sujo  

Jatropha elliptica (Pohl) M. Arg.   

Manihot sp.1 campo sujo  

M. sp.2 campo sujo  

M. sp.3 campo sujo  

Maprounea guianensis (Aubl.) M. Arg. cerrado  

Sebastiania myrtilloides (Mart.) Pax   

Gleicheniaceae   

Gleichenia flexuosa (Schrad.) Mett. beira de córrego  

Hippocrateaceae   

Tontelea micrantha (Mart.) L. C. Smith   

Icacinaceae   

Emmotum nitens (Benth.) Miers cerradão MADEIRA P/ MOURÃO E CARVÃO 

Iridaceae   

Trimezia juncifolia (Klatt.) Benth. campo sujo aberto  

Lamiaceae (Labiatae)   

Lamiaceae Indeterminada 1   

Lauraceae   

Ocotea cf. spixiana (Nees) Mez.    

Leguminosae (Fabaceae)   

Acosmium dasycarpum (Vog.) Yakov. cerrado MEDICINAL 

Andira vermifuga (Mart.) Benth. cerrado MEDICINAL 

Bauhinia cf. punctata Burch. cerrado  

B. aff. rufa (Bong.) Steud. cerrado  

B. sp. 1 campo sujo  

Bowdichia virgilioides H. B. & K. cerrado MEDICINAL, MADEIREIRA, MELÍFERA, ORNAMENTAL 

Calliandra dysantha Benth. campo sujo ORNAMENTAL 

Chamaecrista orbiculata (Benth.) I. & B. campo sujo ORNAMENTAL 

C. sp.1   
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

C. sp.2   

Copaifera langsdorfii Desf. cerrado MEDICINAL, MADEIREIRA, MELÍFERA, ORNAMENTAL, TINTORIAL 

C. sp.1 cerrado/cerradão/campo sujo 

Dimorphandra mollis Benth. cerrado MEDICINAL, CURTUME, MADEIREIRA 

Hymenaea stigonocarpa Mart. ex Hayne cerrado ALIMENTÍCIO, RESINÍFERA, CONSTRUÇÃO, TINTORIAL 

Mimosa coruscocaesia Barneby cerrado  

M. piptoptera Barneby cerrado  

M. somnians H. & K. ex Willd. campo sujo  

M. cf. verrucosa Benth. cerrado  

Piptadenia sp.1 cerrado  

Plathymenia reticulata Benth. cerrado ORNAMENTAL, MADEIRA P/ MARCENARIA, TINTORIAL 

Pterodon pubescens Benth. cerrado/mata MEDICINAL, ORNAMENTAL, MELÍFERA, MADEIRA P/ CONSTRUÇÃO 

Sclerolobium aurem (Tul.) Benth. cerrado  

S. cf. paniculatum Vog. cerrado MADEIRA P/ LENHA, TINTORIAL, MELÍFERA 

Loganiaceae   

Strychnos cf. bicolor Progel   

Loranthaceae   

Loranthaceae Indeterminada 1 cerrado  

Lycopodiaceae   

Lycopodiella cernua (L.) Pichi-Sermolli beira de córrego  

Lythraceae   

Cuphea sp.1 cerrado  

Malpighiaceae   

Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatr. cerrado  

Byrsonima crassa Nied. cerrado  

B. correifolia Juss.   

B. lancifolia A. Juss.   

B. verbascifolia (L.) Rich. cerrado MADEIRA PARA CONSTRUÇÃO, MEDICINAL, TINTORIAL, ALIMENTÍCIO 

Malpighiaceae Indeterminada 1 cerrado rupestre  

Melastomataceae   

Cambessedesia sp.1   

Clidemia bullosa DC. beira de lagoa  
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

Marcetia taxifolia (St. Hil) DC. beira de lagoa  

Miconia albicans (Sw.) Triana cerrado  

Miconia chamissois Naud. beira de lagoa  

M. stenostachya DC.   

Mouriri sp.1   

Tococa formicaria Mart. beira de córrego/campo úmido 

Monimiaceae   

Siparuna guianensis Aubl. mata de galeria (lagoa)  

Moraceae   

Brosimum gaudichaudii Tréc. cerrado MEDICINAL, ALIMENTÍCIO, FORRAGEIRA, MADEIRA P/ MARCENARIA 

Myrtaceae   

Campomanesia adamantium Camb. cerrado (carrasquinho)  

Eugenia dysenterica DC. cerrado ALIMENTÍCIO, MEDICINAL, MELÍFERA, CONSTRUÇÃO, ORNAMENTAL, 

CURTUME 

E. piauhiensis Berg. campo sujo  

E. punicifolia (H. B. & K.) DC. cerrado  

E. sp.1   

Myrcia pallens DC. cerrado  

M. rostrata DC.   

M. sp.1   

Psidium sp.1 cerrado  

Nyctaginaceae   

Guapira aff. areolata (Heimerl) Lundell   

Nymphaeaceae   

Nymphaea sp.1 aquático  

Ochnaceae   

Ouratea floribunda Engl. campo sujo  

Opiliaceae   

Agonandra brasiliensis Benth. & Hook. f. campo sujo CORTICEIRA, MADEIRA PARA MARCENARIA, MEDICINAL, TINTORIAL 

Orchidaceae   

Vanilla cf. chamissonis Krzl. vereda ALIMENTÍCIO  

Orchidaceae Indeterminada 1 mata  
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

Oxalidaceae   

Oxalis euphorbioides St. Hil. cerrado rupestre  

O. hirsutissima Mart. ex Zucc. cerrado  

Poaceae (Gramineae)   

Axonopus barbigerus (Kunth.) Hitchc. cerrado  

Echinolaena inflexa (Poir.) Chase cerrado rupestre FORRAGEIRA 

Loudetiopsis chrysothrix (Nees) Conert. cerrado  

Schizachyrium cf. tenerum Nees   

Polygalaceae   

Polygala angulata DC. cerrado rupestre  

Rubiaceae   

Alibertia rigida K. Schum. cerrado  

Declieuxia fruticosa (Willd. ex Ruiz. & Pavon.) O. Kuntze   

Ferdinandusa aff. speciosa Pohl mata de galeria  

Palicourea coriacea (Cham.) Schum. cerrado  

P. aff. rigida Kunth cerrado  

Psychotria mapourioides DC.   

Sabicea brasiliensis Werhn. cerrado  

Tocoyena formosa (C. & S.) Schum. cerrado ORNAMENTAL, FORRAGEIRA 

Sapindaceae   

Cupania vernalis Camb.   

Magonia pubescens A. St. Hil. cerrado FABRICAÇÃO DE SABÃO, ARTESANATO, CONSTRUÇÃO, USO VETERINÁRIO 

Matayba guianensis Aubl. mata  

Serjania sp.1 cerrado  

Sapotaceae   

Pouteria sp.1 cerrado  

P. sp.2 campo sujo  

Simaroubaceae   

Simarouba amara Aubl.    

S. versicolor St. Hil.   

Smilacaceae   

Smilax brasiliensis Spreng. cerrado  
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FAMÍLIA AMBIENTE USO 

Solanaceae   

Solanum aff. lycocarpum St. Hil. cerrado MADEIRA P/ CARVÃO, ALIMENTÍCIO, ORNAMENTAL, MEDICINAL, 

TINTORIAL, FORRAGEIRA 

   

Sterculiaceae   

Helicteris aff. velutina K. Schum. cerrado  

Waltheria sp.   

Thelypteridaceae   

Thelypteris sp.1   

Velloziaceae   

Pleurostima aff. longiscapa (Goeth. & Henr.) Menezes cerrado rupestre  

Vellozia squamata Pohl cerrado  

Verbenaceae   

Lippia aff. florida Cham. campo sujo  

Vochysiaceae   

Qualea multiflora Mart. cerrado  

Q. grandiflora Mart. cerrado MEDICINAL, MELÍFERA, DOS FRUTOS EXTRAI-SE CORANTES 

Q. sp.1   

Salvertia convallariodora St. Hil. cerrado/campo sujo MADEIRA P/ CARPINTARIA, ORNAMENTAL, MEDICINAL, ARTESANATO 

Vochysia elliptica Mart.   

V. rufa Mart. cerrado  

V. thyrsoidea Pohl. campo sujo/cerrado ralo ORNAMENTAL, ARTESANATO, MEDICINAL 

Xyridaceae   

Xyris aff. Schizachne Mart. beira de córrego/campo úmido 

X. savanensis Miq. beira de córrego/campo úmido 
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 LISTA DAS AVES DO PARQUE ESTADUAL SERRA DAS ARARAS. 

 
Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Rhea americana Ema X       

Crypturellus parvirostris Inhambu-xororó X X  X X X  

Rhynchotus rufescens Perdiz      X  

Taoniscus nanus (?)* Inhambu-carapé      X*  

Phalacrocorax olivaceus Biguá  X      

Aramus guarauna Carão  X      

Theristicus caudatus Curicaca S X S     

Butorides striatus Socó-í; Socó-estudante  X      

Tigrisoma lineatum Socó-boi  X      

Cairina moschata Pato-do-mato  S      

Amazonetta brasiliensis Marreca-pé-vermelho  S S     

Sarcoramphus papa Urubu-rei S*    S* S*  

Cathartes aura Urubu-cabeça-vermelha X X S S S S S 

Cathartes burrovianus Urubu-cabeça-amarela S S      

Coragyps atratus Urubu S S X S S S S 

Ictinia plumbea Gavião-sauveiro S S S     

Buteo magnirostris Gavião-carijó X X X X X S X 

Buteo albicaudatus Gavião-fumaça X S S S X S S 
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Parabuteo unicinctus Gavião    X    

Heterospizias meridionalis Gavião-perdigueiro; Gavião-

caboclo 
X X S  S S S 

Geranoaetus melanoleucus* Gavião-pé-de-serra X*     X*  

Herpetotheres cachinnans Acauã X X      

Polyborus plancus Carcará X X S S X S X 

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro X X X X X S X 

Falco femoralis Falcão X S S X X S S 

Falco sparverius Quiri-quiri X X S S S S S 

Penelope superciliaris Jacu  X      

Porzana albicollis João-canhão  X      

Aramides cajanea Saracura, Sericóia  X X     

Cariama cristata Seriema X X  X X X  

Jacana jacana Jaçanã  X      

Vanellus chilensis Quero-quero S X S   X  

Columba picazuro Asa-branca X X    X X 

Columba cayennensis Pomba-galega X X     X 

Zenaida auriculata Avoante; Arribaçã X   X X   

Columbina talpacoti Rolinha-caldo-de-feijão X X X X X X X 

Columbina picui Pajeú X X    X  
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Uropelia campestris Rolinha-vaqueira  X    X  

Scardafella squammata Fogo-pagou X X    X  

Leptotila verreauxi Juriti X X      

Leptotila rufaxilla Juriti  X X     

Ara chloroptera Arara-vermelha X X     S 

Ara nobilis  Maracanã S X S     

Aratinga acuticaudata Jandaia X X S S S S S 

Aratinga aurea Jandaia-coroinha X X X X X S S 

Brotogeris versicolorus Periquito S X X     

Amazona xanthops Papagaio-galego X       

Amazona aestiva Loro-verdadeiro X X X   S S 

Coccyzus melacoryphus Papa-lagartas  X      

Piaya cayana Alma-de-gato; Chincoã  X X     

Crotophaga major Anu-coroca   X     

Crotophaga ani Anu X X X     

Guira guira Anu-branco X X    X  

Tapera naevia Saci; Peitica X X X X X X X 

Asio stigius Coruja       X 

Otus choliba Caboré X X  X   X 
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Glaucidium brasilianum Caborezinho  X X     

Speotyto (Athene) cunicularia Coruja-buraqueira X X      

Nyctibius griseus Mãe-da-lua X X      

Podager nacunda Corucão  X S     

Chordeiles pusillus Bacurauzinho S X S     

Caprimulgus parvulus Bacurauzinho X X      

Nyctidromus albicollis Bacurau; Curiango X X    X  

Streptoprocne biscutata* Andorinhão S*    S* S*  

Chaetura andrei Andorinhão S S S S S S S 

Reinarda squamata Andorinhão-do-buriti S X S S S S S 

Phaethornis pretrei Limpa-casa  X      

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura X X X  X   

Chlorostilbon aureoventris Beija-flor X X X X X  X 

Amazilia fimbriata Beija-flor X X   X   

Galbula ruficauda Fura-barreira X X X    X 

Nystalus chacuru João-tolo (SA);  João-bobo X X  X X   

Ramphastos toco Tucanuçu; Tucano-boi X X X    S 

Picumnus (guttifer) minutissimus Pica-pau-anão   X     

Colaptes campestris Chã-chã; Pica-pau-do-campo X X S S X X S 
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Colaptes (Chrysoptilus) 

melanochloros 

Pica-pau  X      

Celeus flavescens João-velho X X X    X 

Dryocopus lineatus Pica-pau  X X    X 

Campephilus melanoleucus Pica-pau  X X     

Leuconerpes candidus Bilro; Pica-pau-branco  X      

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu; Cata-barata X X X X X  X 

Furnarius rufus João-de-barro X X X  X X X 

Schoenoephyllax phryganophilla Bichoita X X  X    

Synallaxis frontalis Pixuim X X X X    

Synallaxis albescens Ui-pi X       

Phacellodomus rufifrons João-graveteiro X   X X  X 

Phacellodomus ruber  X X   X   

Thamnophilus torquatus Choquinha X   X X   

Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo  X X    X 

Herpsilochmus atricapillus    X     

Formicivora rufa  X X  X X   

Formicivora melanogaster     X    

Myrmorchilus strigilatus Tem-farinha-aí    X    

Melanopareia torquata  X   X X X  
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Antilophia galeata Soldadinho; Tangará-chifrudo  X     

Elaenia flavogaster Cocuruta X X   X   

Elaenia cristata Cocuruta X   X X   

Elaenia chiriquensis  X   X X   

Phaeomyias murina  X   X    

Serpophaga subcristata Alegrinho   X     

Camptostoma obsoletum Risadinha X X X X   X 

Euscarthmus meloriphus   X X X    

Euscarthmus rufimarginatus      X   

Hemitriccus margaritaceiventer Piolhinho X  X X X   

Todirostrum cinereum Relógio X X X X   X 

Myiophobus fasciatus Filipe X X  X    

Contopus cinereus        X 

Xolmis cinerea Pombinha-das-almas  X  S X X  

Hirundinea ferruginea* Bilro     X *   

Casiornis rufa   X X     

Myiarchus tyrannulus Cocurutado X X  X   X 

Myiarchus swainsoni Cocurutado  X X X    

Myiarchus ferox Cocurutado X X X    X 
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Megarhynchus pitangua Nei-nei; Bentevi-do-bico-chato X X X    X 

Pitangus sulphuratus Bentevi X X X X   X 

Myiozetetes similis Bentevizinho  X      

Myiodynastes maculatus Bentevi-rajado X X X X X  X 

Empidonomus varius  X X X  X  X 

Knipolegus lophotes* Maria-preta     X*   

Tyrannus melancholicus Siriri  X X  X   

Tyrannus albogularis Siriri X X X   X  

Tyrannus savana Tesourinha; Tesoureiro X X X  X X S 

Pachyramphus polychopterus Canelerinho X X  X    

Tityra cayana Anambé; Araponguinha  X     

Cyanocorax cristatellus Gralha X X X X X S X 

Progne chalybea Andorinha S S S  S S S 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha S X X S X S S 

Donacobius atricapillus Japacanim  X      

Thryothorus leucotis Marido-é-dia  X X     

Troglodytes aedon Garrincha; Cambaxirra X X X X X  X 

Polioptila dumicola Arrebita-rabo X X X X   X 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira  X      
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Turdus amaurochalinus Sabiá-póca X X    X  

Turdus leucomelas Sabiá-barranco X X X X   X 

Mimus saturninus Sabiá-do-campo X X X X X X X 

Cyclarhis gujanensis Gente-de-fora-vem X X X X X  X 

Vireo chivi Juruviara X  X    X 

Basileuterus hypoleucus Pula-pula  X X     

Basileuterus flaveolus Pula-pula   X     

Dacnis cayana Saí-azul  X X    X 

Conirostrum speciosum Figuinha   X     

Hemithraupis guira  X X   X   

Nemosia pileata  X X X X   X 

Thlypopsis sordida Canário-sapé  X X     

Tangara cayana Saíra-macaco X X X X X  X 

Euphonia chlorotica Vi-vi; Fim-fim X X X X X  X 

Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro X X X  X   

Thraupis sayaca Sanhaço-do-mamoeiro X X X  X   

Piranga flava Canário-de-fogo X   X X   

Ramphocelus carbo Pipira; Bico-de-prata X X X  X   

Schistochlamys ruficapillus Bico-de-veludo X X  X X  X 
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Espécie Nome Comum Cerrado Vereda Mata 

Ciliar 

Carrasco Campo 

Sujo 

Campo 

Limpo 

Cerradão 

Neothraupis fasciata* Tiê-do-cerrado X    X   

Cypsnagra hirundinacea*  X   X X   

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto; Melro X X X   X X 

Icterus cayanensis Inhapim; Encontro  X      

Icterus icterus Sofreu; Corrupião  X X     

Psarocolius decumanus Japu-guaçu  X X     

Saltator similis Trinca-ferro X X X X   X 

Saltator atricollis* Batuqueiro X X X X X   

Volatinia jacarina Tiziu X X  X X X  

Sporophila nigricollis Coleiro-do-brejo  X      

Sporophila bouvreuil Cabloquinho  X      

Zonotrichia capensis Tico-tico X X  X X X  

Ammodramus humeralis Tico-tico-rato  X   X X  

Charitospiza eucosma Minerinho; Carvoeiro X X   X X  

Coryphospingus pileatus Cravina X X  X X   
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LISTA DE MAMÍFEROS REGISTRADOS NO PARQUE ESTADUAL SERRA DAS 

ARARAS 

 

Espécies Nome comum 

Xenarthra  

Cabassous unicinctus   Tatu-rabo-mole 

Dasypus novemcinctus  Tatu-galinha 

Dasypus septemcinctus  Tatu-china, Tatuí 

Tolypeutes tricinctus Tatu-bola 

Tamandua tetradactyla  Tamanduá-mirim 

Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira 

Primatas  

Alouatta caraya Barbado, bugio 

Callithrix penicilatta Mico-estrela, sauim 

CARNÍVORA  

Eira barbara  Irara, papa-mel 

Lontra longicaudis Lontra 

Conepatus semistriatus Jaratataca, cangambá 

Procyon cancrivorus Mão-pelada 

Pseudalopex vetulus Raposinha 

Cerdocyon thous  Cachorro do mato 

Chrysocyon brachyurus Lobo-guará 

Herpailurus yaguarundi Jaguarundi 

Oncifelis colocolo Gato-palheiro 

Leopardus pardalis Jaguatirica 

Puma concolor Onça-parda, Suçuarana 

ARCTIODACTYLA  

Pecari  tajacu Catitu, cateto 

Mazama americana Veado-mateiro 

Mazama gouazoupira Veado-catingueiro 

Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro 

Perissodactyla   

Tapirus terrestris Anta 

Rodentia  

Bolomys lasiurus Rato 

Thrychomys apereiodes Punaré 

Dasyprocta azarae  Cutia 

Agouti paca Paca 

Coendou prehensilis Ouriço-cacheiro 

Hydrochaeris hydrochaeris  Capivara 

LAGOMORPHA  

Sylvilagus brasiliensis  Tapeti, coelho 

MARSUPIALIA  

Gracilinanus agilis Catita-arborícola 

Didelphis albiventris Gambá, saruê 



 31 

 

LISTA DA HERPETOFAUNA REGISTRADA NO 

PARQUE ESTADUAL SERRA DAS ARARAS 

 

Espécies (Nome comum) 

 
ANFIBIOS 
 
Família Caecilidae (Gymnophiona) 
Siphonops sp. (cobra-cega, minhocuçu) 
 
Família Hylidae (Anura) 
Hyla albopunctata (perereca) 
Hyla biobeba (perereca) 
Hyla melanargyrea (perereca) 
Hyla rubicundula (pererequinha) 
Scinax fuscomarginata (pererequinha) 
Scinax fuscovarius (perereca) 
 
Família Leptodactylidae (Anura) 
Adenomera cf. andreae (rãzinha) 
Leptodactylus fuscus (rã) 
Leptodactylus troglodytes (rã) 
Leptodactylus labirinthycus (rã-pimenta, gia) 
Leptodactylus ocellatus – (rã-manteiga, gia) 
Physalaemus fuscomaculatus (rãzinha) 
Physalaemus centralis (rãzinha) 
Physalaemus cuvieri (rãzinha) 
Proceratophrys sp. (sapo) 
 
Família Bufonidae (Anura) 
Bufo granulosus (sapo cururu pequeno) 
Bufo schneideri (sapo cururu) 
Bufo sp. (sapo cururu) 
 
Família Microhylidae (Anura) 
Dermatonotus mulleri (sapo) 
Elachistocleis ovalis (sapo) 
 
 

 
LAGARTOS 
 
Família Teiidae 
Ameiva ameiva (calango verde) 
Cnemidophorus cf. ocellifer (lagartinho) 
Tupinambis quadrilineatus (teiú) 
 
Família Microteiidae 
Cercosaura ocellata (lagartinho) 
Vanzosaura rubricauda (lagartinho de rabo 
vermelho) 
 
Família Tropiduridae 
Stenocercus cf. dumerili (preguiçosa) 
Tropidurus oreadicus (batixó, calango) 
Tropidurus sp. (batixó, calango) 
 
Família Scincidae 
Mabuya guaporicola (calango-liso) 
 
Família Polychrotidae 
Polycrhus acutirostris (bicho-preguiça, papa-
vento) 
 
 
 

 
SERPENTES 
 
Família Leptotyphlopidae 
Leptotyphlops sp. (cobra-cega) 
Família Viperidae 
Bothrops moojeni (jararacussu, quatro-presas) 
 

 


