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 2.1 

2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O item ora apresentado é denominado por Encarte 2, que tem como objetivo a 
análise regional do Parque Estadual do Biribiri (PEB), considerando-se como 
região, o município abrangido pelo Parque e os municípios abrangidos pela sua 
Zona de Amortecimento. 

De acordo com a classificação territorial do IBGE, o Parque Estadual do Biribiri 
está localizado na Mesorregião Jequitinhonha, composta pelas Microrregiões de 
Almenara, Araçuaí, Capelinha, Diamantina e Pedra Azul.  

A Microrregião onde se insere PEB é a de Diamantina, composta, pelos 
seguintes municípios: Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício 
dos Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto e 
Senador Modestino Gonçalves.  

Existe, no entanto, uma classificação territorial denominada sub-região, a qual 
divide a região do Jequitinhonha em outras áreas menores: Alto, Médio e Baixo 
Jequitinhonha. O Parque localiza-se no Alto Jequitinhonha, área integrada pelos 
seguintes municípios: Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício 
dos Santos, Gouveia, Presidente Kubitschek, São Gonçalo do Rio Preto, 
Senador Modestino Gonçalves, Capelinha, Minas Novas, Itamarandiba, 
Turmalina, Serro, Chapada do Norte e Carbonita. Essa classificação reflete tanto 
aspectos geográficos como socioeconômicos. 

2.1 - Descrição da Zona de Amortecimento 

A Lei no 9.985/00, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 
SNUC, e define em seu art. 2o a 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”. 

A Zona de Amortecimento do PEB teve seus critérios definidos pelos resultados 
dos diagnósticos das áreas temáticas pesquisadas, nesse contexto, o limite 
inicial de 10 km ao redor da UC (Resolução CONAMA no 13/90) foi ajustado, 
considerando as seguintes premissas: 

- A suficiência do Parque para a conservação da maioria das espécies 
endêmicas e ameaçadas de extinção presentes na Unidade e seu 
entorno; 

- A existência de áreas com ecossistemas florestais e Cerrado no entorno 
e sua relevância enquanto áreas de refúgio para a fauna de médio e 
grande porte da região, em especial mamíferos e aves; 

- Os recursos hídricos que chegam e partem do PEB e sofrem influência 
do entorno; 

- As atividades desenvolvidas no entorno imediato do PEB e que geram 
riscos à Unidade, em especial aquelas que apresentam riscos de 
incêndios ou contaminação biológica e de agentes poluidores; 

- A existência de áreas de interesse para visitação e uso público no 
entorno da Unidade; 

- A proximidade com outras unidades de conservação; 
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- Os conjuntos de florestas e cerrados existentes a Noroeste e a Leste da 
Unidade; 

- A totalidade das bacias hidrográficas a montante do Parque, bem como o 
rio Jequitinhonha em pelo menos 5 km a jusante e a montante do Parque; 

- A sede do município de Diamantina, Mendanha, as vilas de Pinheiros e 
Maria Nunes, além do bairro Cidade Nova; 

- No restante, em pelo menos dois quilômetros da Unidade, de forma a se 
coibir as atividades de queimadas e de plantio de pastagens com o uso 
de capins africanos. 

A partir das premissas observadas, foi definida a Zona de Amortecimento do 
PEB que engloba os municípios de Diamantina e Couto de Magalhães de Minas 
e seus limites foram assim estabelecidos:  

- Limite Norte: rio Caeté-Mirim; 

- Limite oeste: do Norte para o Sul, abrange uma escarpa a Oeste do rio 
Jequitinhonha, englobando diversas nascentes (córregos Machado, da 
Pindaíba, do Marmeiro, do Caixão e Maria Pinheiro) que vertem para o 
rio Jequitinhonha, até o distrito de Mendanha. A partir de Mendanha ela 
acompanha a divisa dos municípios de Couto de Magalhães de Minas e 
Diamantina, descendo pelo córrego da Fazenda e córrego do Curtume, 
seguindo pelo ribeirão Soberbo e córrego Cafundó, cortando os córregos 
Curralzinho e Ponte Quadrada, seguindo pelo córrego da Palha, 
contornando a FAFEID (Faculdades Federais Integradas de Diamantina) 
e seguindo pelo córrego Soberbo até encontrar com o limite Sudoeste do 
Parque; 

- Limite Sul: com uma interrupção na Zona de Amortecimento, pois o 
Parque faz divisa com a sede do município de Diamantina, sendo a Zona 
de Amortecimento coincidente com o limite do PEB, seguindo pela BR-
367 até o início da Fazenda Duas Pontes; e, 

- Limite leste: a partir do córrego Tijuco, no limite do Parque, abrange as 
nascentes do córrego da Toca, segue pelo córrego da Toca, cruza os 
ribeirões Caldeirão, do Guinda e córrego do Cigano, seguindo pelo 
córrego São Nicolau, desviando assim do Distrito de Sopa e Guinda. 
Segue pela estrada que leva a Quartéis, subindo pelo córrego da Guiné, 
até encontrar com o rio Caeté-Mirim. 

Na Zona de Amortecimento, estão as comunidades de Pinheiros e Maria Nunes 
e as principais atividades ocorrentes nos seus limites são pecuária, agricultura, 
extrativismo mineral e vegetal. A figura 2.01 apresenta o mapa contendo a Zona 
de Amortecimento do Parque Estadual do Biribiri. 

2.2 - Caracterização Ambiental 

2.2.1 - Meio Físico 

2.2.1.1 - Clima 

O regime climático da região é tipicamente tropical, ocorrendo uma estação 
muito chuvosa e outra seca. As superfícies mais elevadas da Serra do 
Espinhaço caracterizam-se pelo predomínio de temperaturas amenas durante 
todo ano (média anual em torno de 18 a 19 °C). 
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FIGURA 2.01 - MAPA DA ZONA DE AMORTECIMENTO 
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O mecanismo atmosférico nessa região tropical se caracteriza por sua 
irregularidade, sua dinâmica está sujeita a apresentar comportamento bem 
distinto quando comparamos de um ano para outro. 

A topografia da região favorece a precipitação, pois atua no sentido de 
aumentar a turbulência do ar pela ascendência orográfica, notadamente 
durante a passagem de correntes perturbadas. A ascendência orográfica é 
dada aos relevos que obrigam o ar a se elevar e conseqüentemente perder 
temperatura (1 °C a cada 100 m). 

Analisando os dados de precipitação média nos últimos 10 anos, registrados na 
estação meteorológica de Diamantina, destaca-se a ocorrência de dois períodos 
distintos: 

− Estação chuvosa: inicia-se em novembro e termina em março; com uma 
média de precipitação pluviométrica de 223,19 mm para o período. O mês 
de maior pluviosidade é dezembro, com uma precipitação média de 
300,99; e, 

− Estação seca: inicia-se em junho, estendendo-se até agosto; com uma 
média de 8,25 mm no período. O mês de menor pluviosidade média é 
julho com 4,07 mm. 

O balanço hídrico, dado em função da precipitação e da evaporação mensal, foi 
negativo de abril a outubro, e principalmente nos meses de junho a outubro, que 
são os meses de menor pluviosidade. 

A temperatura média anual verificada foi de 18,9 oC. O ano mais quente foi 1995, 
com uma média de 19,7 oC, e o mais frio foi 2000 com uma média de 18,3 oC. As 
médias mensais possuem pequena variação ao longo do ano, sendo fevereiro o 
mês mais quente, com 20,9 oC, e julho o mais frio, com 16,1 oC. Esse padrão 
indica que a estação seca é geralmente mais fria e a chuvosa apresenta as 
temperaturas mais elevadas.  

A umidade relativa média mais alta dos últimos 10 anos foi de 89,7%, registrada 
no ano de 1995, e a mais baixa foi de 72,3% em 2001. 

2.2.1.2 - Hidrografia 

Minas Gerais tem um dos maiores potenciais hídricos do país. Aproximadamente 
90% da sua área total é drenada por cinco grandes bacias hidrográficas: São 
Francisco, Grande, Paranaíba, Doce e Jequitinhonha. 

A Serra do Espinhaço corta o estado de Minas Gerais no sentido Norte-Sul e 
juntamente com a Serra da Canastra são responsáveis pela configuração da 
rede de drenagem das principais bacias do Estado. 

A Cadeia do Espinhaço apresenta-se como um importante divisor de águas entre 
as bacias hidrográficas do rio São Francisco à Oeste e a dos rios da costa leste, 
como os rios Doce e Jequitinhonha. 

A principal bacia de drenagem da região onde está inserido o Parque Estadual 
do Biribiri, é a do rio Jequitinhonha, sendo o limite Norte do Parque marcado 
pela confluência do rio Pinheiro com o rio Jequitinhonha. 
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O rio Jequitinhonha nasce na Serra do Espinhaço ao Sul do município de 
Diamantina, nos arredores da localidade de Capivari, sopé do Morro Redondo, a 
uma altitude aproximada de 1200 m, o curso principal tem 870 km de extensão 
no Estado e drena 11% de Minas Gerais. É um rio permanente, abastecido por 
afluentes procedentes do sistema morfológico do Espinhaço, os principais 
afluentes pela margem direita são: Araçuaí, Rubim do Sul, Piauí e Pinheiros, 
pela margem esquerda os principais afluentes são: Itacambiruçu, Macaúbas, 
Tabatinga, Vacaria, Salinas, Itinga, São Francisco e Rubim do Norte. 

2.2.1.3 - Geologia 

A serra do Espinhaço, como feição geomorfológica, apresenta uma direção geral 
Norte-Sul e estende-se por mais de 1200 km, desde a parte Norte de Belo 
Horizonte, até o Norte do estado da Bahia. Do ponto de vista geológico, também 
apresenta feições com direções preferencialmente Norte-Sul, bordejando o leste 
do Cráton do São Francisco. 

Geologicamente a região do Parque (figura 2.02) compreende essencialmente 
as rochas pertencentes à unidade litológica denominada de Supergrupo 
Espinhaço. Essa unidade compõe, junto com outras unidades de rochas, a 
seqüência estratigráfica de rochas geradas durante o Mesoproterozóico. 

A Serra do Espinhaço, de uma forma geral, é caracterizada por uma morfologia 
de planaltos elevados, interrompidos por escarpas rochosas. Atua como 
importante divisor de águas no Estado de Minas Gerais, separando a bacia do 
Rio São Francisco, a oeste, das bacias dos rios Doce, Mucuri, Jequitinhonha e 
Pardo, a Leste. 

Predominam na região elevadas altitudes e, são definidas pela existência de 
superfícies de aplainamentos com idades máximas prováveis de 65 ma. 

Sob o ponto de vista econômico-mineral, a Serra do Espinhaço, em sua porção 
meridional (preferencialmente), sempre foi importante para o desenvolvimento da 
região de Diamantina, desde o início do Século XIX. Vários tipos de bens 
minerais foram e são extraídos, tais como ouro, diamante, gemas coradas, 
minerais industriais, ferro, manganês, lítio e rochas ornamentais. Como 
conseqüência, inúmeros trabalhos técnico-científicos realizados versam sobre a 
geologia e o potencial econômico mineral das rochas formadoras da Serra do 
Espinhaço. 

2.2.1.3.1 - Estratigrafia 

• Complexo Gouveia 

O Complexo Gouveia apresenta uma idade próxima a 2800 Ma. Engloba 
principalmente rochas granodioríticas, tonalíticas e graníticas, com faixas 
subordinadas de migmatitos e anfibolitos. Os limites marginais a oeste e leste do 
complexo são marcados por zonas de cisalhamento, com espessuras de até 
dezenas de metros, constituídas por milonitos da fácies xisto verde. 

• Supergrupo Rio Paraúna 

O Supergrupo Rio Paraúna apresenta também  uma idade próxima a 2800 Ma. 
compreende uma seqüência inferior de rochas metavulcânicas máficas (Grupo 
Pedro Pereira) e uma superior com predomínio de metassedimentos (micaxistos 
e quartzitos) e subordinadamente metavulcânicas máficas e félsicas (Grupo 
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Costa Sena). O metamorfismo dominante situa-se na fácies xisto verde e a 
deformação é caracterizada por dobramentos isoclinais ou assimétricos e zonas 
de cisalhamento dúctil com direção regional NNW-SSE. 

 

 

FIGURA 2.02- REGIÃO EM ESTUDO, DESTACADA NO POLÍGONO. OBSERVAR  
                          QUE A ALTITUDE MÉDIA É PRÓXIMA A 1500 M.  

• Supergrupo Espinhaço 

O Supergrupo Espinhaço, de idade Paleoproterozóica tardia a Mesoproterozóica, 
apresenta uma espessura de rochas em torno de 3000 m. É dividido em dois 
grupos (Guinda e Conselheiro Mata), oito formações e três membros na sua 
unidade mais importante: a Formação Sopa-Brumadinho. A associação 
metassedimentar é caracterizada sobretudo por pacotes  alternados de 
quartzitos e filitos, aparecendo localmente horizontes de metavulcânicas 
sinsedimentares e lentes de metaconglomerado polimítico, portadores de 
diamante nas porções mais inferiores do conjunto.  

Os ambientes sedimentares responsáveis pela acumulação desses depósitos 
foram, sobretudo, fluviais e marinhos costeiros no início da sedimentação - 
leques aluviais, sistemas fluviais entrelaçados (Grupo Guinda: formações São 
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João da Chapada, Sopa-Brumadinho e Galho do Miguel). Posteriormente, 
marinhos rasos (sob influência de marés) nas seqüências medianas e superiores 
(Grupo Conselheiro Mata: formações Santa Rita, Córrego dos Borges, Córrego 
Bandeira, Córrego Pereira e Rio Pardo Grande). Magmatismo de caráter básico 
(diques e soleiras) a félsico e falhamentos penecontemporâneos à sedimentação 
inicial, apontam para um arcabouço geotectônico ensiálico extensional (rift 
continental), com uma idade próxima a 1750 Ma. A deformação do Supergrupo 
Espinhaço (provavelmente estabelecida no final do Proterozóico Médio) foi 
conseqüência de compressão crustal regional de Oeste para Este. É 
caracterizada por um sistema de anticlinais e sinclinais abertos e assimétricos, 
com eixos orientados N-S, juntamente com o desenvolvimento de falhas inversas 
ou de empurrão. O metamorfismo associado ao processo deformacional foi de 
baixo grau metamórfico da fácies xisto verde. 

• Grupo Macaúbas 

O Grupo Macaúbas apresenta duas formações: Duas Barras e Serra do Catuni, 
assenta-se discordantemente sobre o Supergrupo Espinhaço, exibindo foliação e 
eixos de dobras com orientação geral NW-SE. 

• Depósitos Terciários e Quaternários 

Distinguem-se dois tipos principais de depósitos recentes, ainda pouco 
caracterizados na literatura e de idades imprecisas. Os mais antigos (idade 
terciária) estão representados pelas coberturas detrito-lateríticas e os mais 
atuais (idade quaternária), pelos aluviões que margeiam os principais rios da 
área, entre eles o rio Jequitinhonha.  

As coberturas detrito-lateríticas encontram-se especialmente sobre litologias 
pelíticas. Muitos desses depósitos constituem testemunhos de superfícies 
pediplanizadas pretéritas: as "chapadas" da cordilheira com cotas entre 1000 - 
1100 m de altitude. Freqüentemente ostentando espessuras menores que duas 
dezenas de metros, essas coberturas são constituídas de areias inconsolidadas 
a semi-consolidadas (especialmente nos domínios quartzíticos), às vezes 
capeadas por Latossolo Vermelho Amarelo.  

Os depósitos sedimentares, de idade indiscutivelmente quaternária, importantes 
devido ao seu teor em diamante e ouro, estão representados pelos aluviões 
holocênicos, distribuídos pelas margens dos inúmeros cursos d'água, sejam 
daqueles pertencentes à bacia hidrográfica do rio São Francisco, a oeste, ou da 
bacia do Rio Jequitinhonha, à leste. Depósitos mais antigos (Terciário) que os 
aluviões, de características similares às descritas, são também encontradas em 
áreas próximas às margens de alguns rios da área, porém em níveis altimétricos 
mais elevados. Constituem restos de acumulações aluvionares pretéritas e 
revela-se igualmente de importância econômica. São esporadicamente 
garimpados manualmente (para diamante e ouro) e denominados de "grupiara" 
pela população da região. 

2.2.1.3.2 - Aspectos Econômicos - Recursos Minerais 

• Exploração do Diamante 

O diamante foi descoberto na Região de Diamantina, pelos faiscadores de ouro 
nos arredores do antigo Arraial do Tejuco (hoje Diamantina), em 1714, mais 
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precisamente no ribeirão Morrinhos, afluente do rio Pinheiros. Durante 150 anos, 
até as descobertas de Kimberley na África do Sul, o Brasil, em especial Minas 
Gerais, foi o grande produtor e fornecedor mundial. Do século XVIII aos nossos 
dias, o Distrito de Diamantina vem ostentando notável vocação para a 
exploração desse bem mineral, alternando períodos de quase abandono com 
euforia incontrolável. 

Até a poucos anos, a região da Serra do Espinhaço constituía-se na maior 
produtora (oficial) de diamantes do Brasil, sobretudo em decorrência da 
produção obtida no Rio Jequitinhonha. Além da garimpagem nos aluviões 
presentes nas centenas de córregos e ribeirões, que drenam o setor oriental da 
serra, o diamante também é lavrado nos metaconglomerados da Formação 
Sopa-Brumadinho desde 1833, ano de sua descoberta na matriz dos 
metadiamictitos da Lavra do Duru (Distrito de São João da Chapada). 

Os depósitos hoje conhecidos têm em comum uma origem sedimentar e são 
parte de acumulações secundárias e de idade Proterozóica (como dos 
metaconglomerados da Formação Sopa-Brumadinho) e parte constituída de 
concentrações a partir da erosão dos próprios metaconglomerados, e 
acumuladas nos aluviões, de idade quaternária e possivelmente terciária 
("grupiaras" em terrenos antigos). A produção atual é tentativamente avaliada 
entre 150.000 e 200.000 ct*/ano. A título de comparação, entre 1772 e 1818, a 
produção no distrito de Diamantina oscilou entre 9.400 e 51.850 ct/ano, 
conforme relatos de SPIX & MARTIUS (1823). Os teores nos aluviões dos 
afluentes do Rio Jequitinhonha variam amplamente: de 0,03 ct/m³ a 3000 ct/m³ 
(neste último caso, chamados de "sonanza") - foto 2.01. 

 

FOTO 2.01 - EXEMPLO DE DIAMANTES ENCONTRADOS NA REGIÃO 

• Exploração do Ouro 

O desenvolvimento inicial da cidade de Diamantina esteve ligado diretamente à 
descoberta do ouro, por um grupo de bandeirantes vindos da Região do Serro, 
por volta de 1690, para o faiscamento nas águas do córrego da Prata e seus 
afluentes, que drenam a parte baixa da cidade.  

                                                

* ct = quilate 
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A presença de ouro nos numerosos veios de quartzo auríferos existentes na 
região, é relatada em vários trabalhos e nos diversos relatórios sobre a geologia 
do Espinhaço. Os principais depósitos de ouro encontrados em inúmeros locais 
na região de Diamantina, relacionam-se direta ou indiretamente às zonas de 
cisalhamento (dúctil ou rúptil) desenvolvidas durante os eventos tectono-
metamórficos que afetaram as seqüências Arqueanas e Proterozóicas da região. 
Além destes tipos de ocorrência (freqüentemente associadas a veios de 
quartzo), os aluviões dos córregos e rios que cortam a cordilheira, são 
conhecidos como excelentes acumuladores de ouro residual (em associação 
freqüente às concentrações de diamante). 

Dados econômicos precisos sobre essas lavras são ainda desconhecidos. 
CHAVES & UHLEIN (1985) referem-se a teores de 80 gramas por toneladas 
para os filões da Fazenda Mil Oitavas, assim como uma produção total de mais 
de 600 kg de ouro. Estes valores são considerados por KNAUER (1990) como 
exagerados, pois pesquisas recentes na mina indicam aparente inviabilidade 
econômica para explotação em média escala (teores relativamente baixos e 
irregulares, veios "boudinados" e descontínuos). Com relação aos depósitos 
secundários, sobretudo aqueles dos aluviões recentes e terraços antigos 
("grupiaras") os dados são ainda mais inconclusivos. Vários desses depósitos 
encontram-se praticamente exauridos, ocorrendo tão somente a relavagem de 
material trabalhado desde os tempos coloniais. No rio Jequitinhonha, contudo, 
as dragagens mecanizadas das Minerações Tejucana e Andrade Gutierrez, 
apuram (como subproduto do diamante) um montante em ouro bastante 
expressivo, cerca de 12-15 kg por mês. 

• Exploração do Quartzo 

Os veios de quartzo destacam-se pela sua possança, podendo atingir 
espessuras métricas (até 4,5 m), sendo então lavrados a céu aberto, utilizando-
se tratores e explosivos. Às vezes podem apresentar zonação relativamente 
simétrica, com zona de contato (com as encaixantes) contendo quartzo 
brechado e freqüentemente leitoso, e gradação para hialino em direção ao 
centro. O quartzo leitoso constitui matéria-prima para ligas de silício metálico (na 
década de 80, sob o controle exclusivo da Mineração LIASA, eram 
comercializados cerca de 450-500 t/mês). O quartzo hialino, por sua vez, é 
comercializado (em Diamantina e Gouveia) para fins ornamentais e indústria 
eletroeletrônica. Em determinados locais, cristais gigantes de quartzo hialino 
(límpidos ou com inclusões de turmalina, rutilo e magnetita) são freqüentemente 
encontrados, alcançando valores significativos.  

Uma caracterização detalhada dos veios de quartzo na Serra do Espinhaço foi 
efetuada por CARVALHO (1982), para ocorrências situadas a Sul de Gouveia 
(Folha Presidente Kubitschek).  

• Outros Bens-Minerais 

Apesar das poucas informações existentes em relação ao volume e intensidade, 
o Parque Estadual do Biribiri, principalmente em sua porção sul, na proximidade 
da Cidade de Diamantina é palco de exploração de areia. Esse material lavrado 
para uso em construção civil é retirado das inúmeras drenagens existentes.  
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2.2.1.3.3 - Situação Legal dos Trabalhos de Lavra e Pesquisa Mineral 

Segundo dados do DNPM (2004), na região compreendida pelo Parque Estadual 
do Biribiri e no seu entorno de 10 km, existem inúmeros pedidos de 
pesquisa/lavra, principalmente de diamante e ouro, com potencial para 
exploração em escala comercial. Em caso de viabilidade econômica, as 
pesquisas minerais podem ser revertidas em lavra mineral, conflituando com os 
interesses conservacionistas existentes para o Parque. A espacialização dos 
polígonos de requerimento de pesquisa desses minérios pode ser visualizada na 
figura 2.03, abrangendo a área do Parque e seu entorno, e no Anexo 2.01 são 
apresentados os dados essenciais dos respectivos processos de requerimento 
(nº do processo, requerente, município abrangido, área e substância solicitadas). 

2.2.1.4 - Geomorfologia 

A região do PEB apresenta um relevo associado ao sistema de drenagem e à 
flora, de grande impacto paisagístico, resultando em paisagens cuja beleza 
cênica é incomum dentre todas as regiões brasileiras. 

O desenvolvimento das geoformas apresenta intrínseca relação com as 
formações geológicas e processos tectônicos atuantes em uma região, em eras 
pretéritas, resultando em compartimentos geomorfológicos, com características 
genéticas e morfológicas semelhantes. Grandes falhas, fraturas e estruturas 
sedimentares, com extensões que variam de dezenas a centenas de quilômetros 
condicionaram as atuais montanhas, vales e rios. 

Os diferentes eventos tectônicos de escala regional ou continental têm as suas 
cicatrizes presentes na região e podem ser facilmente observados. Da mesma 
forma, os processos modificadores da paisagem, de caráter mais recente, 
deixaram registros e são também facilmente identificáveis e compreendidos no 
Parque Estadual do Biribiri, através de inúmeras feições presentes nas rochas, 
resultantes da ação da água e principalmente do vento. 

O sistema de drenagem desenvolveu-se sobre as rochas quartizíticas, essas por 
sua vez desenvolvem, na maior parte dos casos, solos pouco desenvolvidos e 
muito arenosos. Essas condições, associadas a um clima com baixa 
pluviosidade e de caráter sazonal, explicam a predominância de rios ou córregos 
pouco profundos e com pouca vazão, com algumas exceções. Os eventos 
tectônicos responsáveis pelo relevo condicionam também o sistema de 
drenagem gerando inúmeras cachoeiras e a existência de rios encaixados nas 
falhas e fraturas. 

2.2.1.5 - Solos 

Em relação aos solos, dentre as classes mapeadas na região do Parque 
destacam-se, quanto à distribuição geográfica, os Neossolos Litólicos, 
Neossolos Quartzarênicos, Organossolos, Neossolos Flúvico, Cambissolos, 
Latossolos Vermelhos e Plintossolo Pétrico. 

�� Neossolos Litólicos Psamíticos típicos 

Distribui-se por todas as altitudes, onde o relevo regional oscila de forte 
ondulado a escarpado. As características químicas conferem a estes solos baixa 
fertilidade. As características físicas aliadas a baixa fertilidade tornam esse 
pedoambiente frágil, com ecotipos vegetais rústicos, como o Campo Rupestre, 
Campo e Campo Cerrado. 
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�� Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico 

Ocorre nas superfícies de aplainamento situadas a 1400 e 1250 metros de altitude, 
onde o relevo varia de plano a suave ondulado. Os atributos químicos e físicos 
conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural e tornam esse pedoambiente 
extremamente frágil, onde apenas o ecotipo vegetal mais rústico e adaptado a 
essas condições é o Campo Rupestre. 

�� Organossolo Mésico Sáprico típico 

Encontrado mais propriamente nas cabeceiras de drenagem das superfícies de 
aplainamento situadas a 1400 e 1250 metros de altitude, onde o relevo é plano. 
Originado de materiais orgânicos, que se acumulam em ambientes saturados com 
água, as condições anaeróbicas impedem a sobrevivência de microorganismos 
decompositores aeróbicos. Os atributos químicos e físicos, aliados a muito baixa 
fertilidade natural tornam esse pedoambiente extremamente frágil, onde o ecotipo 
vegetal mais adaptado a essas condições é o Campo Rupestre com sistema 
radicular adaptado a condições anaeróbicas.  

�� Neossolo Quartzarênico Órtico típico 

Mapeado em testemunhos de antigo terraço do rio Jequitinhonha, entre 750 e 700 
metros de altitude, onde o relevo é plano a ondulado. Os atributos químicos 
conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural. A cobertura vegetal é típica 
desse pedoambiente é o Cerrado e o Campo Cerrado, ecotipos adaptados a défict 
hídrico sazonal. 

�� Neossolo Flúvico Psamítico típico 

Ocorre nos estreitos terraços fluviais e nos diques marginais de rios. Os atributos 
químicos conferem a estes solos baixa fertilidade natural. A cobertura vegetal é 
típica desse pedoambiente é a Mata Ciliar, ecotipo favorecido pela presença de 
água disponível no solo durante todo o ano em um pedoambiente de boa 
drenagem. 

�� Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico 

Encontrado entre 750 e 800 metros de altitude, onde o relevo é suave ondulado 
a ondulado. O ecotipo vegetal nativo desse pedoambiente é o Cerrado. O 
atributos químicos confere a este solo baixa fertilidade natural. A cobertura 
vegetal é típica desse pedoambiente é o Cerrado. 

�� Latossolo Vermelho Acriférrico típico 

Ocorre nas colinas situadas entre 1050 e 1250 metros de altitude, o relevo é 
plano a ondulado e as declividades oscilam entre 3 e 20%. As coberturas 
vegetais nativas são a Floresta Estacional e o Cerrado. 

�� Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico 

Encontrado na superfície de aplainamento situada entre 1350 e 1400 metros de 
altitude, onde o relevo é plano a ondulado e as declividades oscilam entre 2 e 
15%. Os ecotipos vegetais encontrados nessa superfície são o Campo Cerrado, 
o Campo e o Campo Rupestre. 
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FIGURA 2.03 - MAPA DOS REQUERIMENTOS DE PESQUISA 
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�� Latossolo Vermelho Ácrico 

Ocorre nas partes mais elevadas da superfície de aplainamento situada entre 
1350 e 1400 metros de altitude nos topos das colinas sitiadas entre 1050 e 1250 
metros de altitude, onde o relevo é ondulado e as declividades oscilam entre 14 
e 20%. A cobertura vegetal predominante é o Campo Cerrado e o Campo. 

�� Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico 

Apresenta atributos físicos como elevada pedregosidade e químicos como 
elevada acidez e pobreza extrema de nutrientes, que dificultam o 
desenvolvimento de cobertura vegetal arbórea, razão pela qual predominam 
nessas áreas o Campo Cerrado e o Campo.  

2.2.2 - Meio Biótico 

2.2.2.1 - Vegetação 

2.2.2.1.1 - Aspectos Biogeográficos da Serra do Espinhaço 

As formações vegetais predominantes na região média da Cadeia do Espinhaço, 
onde se situa o Parque Estadual do Biribiri, são as savânicas e campestres, 
sendo também encontradas formações florestais como Cerrado e a Floresta 
Estacional Semidecidual, principalmente ao longo das vertentes de córregos e 
rios. 

Segundo RIBEIRO & WALTER (1998), a Floresta Estacional Semidecidual, 
principalmente ao longo das vertentes de córregos e rios, seriam relitos de 
Florestas Úmidas que ocuparam sítios específicos, em períodos glaciais 
quaternários. Alguns autores consideram que existem, nestas florestas, intrusões 
da Floresta Amazônica (HERINGER & PAULA, 1989), da Floresta Atlântica 
(RIZZINI, 1979) ou de ambas (FERNANDES & BEZERRA, 1990). OLIVEIRA 
FILHO & RATTER (1995) constataram que um número considerável de espécies 
distribui-se desde a Floresta Amazônica até a Atlântica, cruzando o Cerrado 
numa rota noroeste-sudeste, através de uma rede dendrítica de florestas 
associadas a cursos d’água. 

Segundo VELOZO et al. (1991) e VELOZO (1992) a flora, primordialmente no 
planalto situado acima dos 500 metros de altitude, teve influência de refúgios 
situados no escudo Atlântico e das encostas marítimas situadas a partir do sul da 
bacia do rio Doce. Alguns ecótipos do gênero Stryphnodendron (Leguminosae), 
dentro das formações florestais semideciduais, se adaptaram bem ao ambiente 
savanícola. A Floresta Estacional Semidecidual apresenta também ecótipos 
advindos da Amazônia, através das “Florestas de Galeria”, que conservam seus 
caracteres fenotípicos, mesmo passando pela grande região aberta do Cerrado. 
São observadas espécies de angico Anadenanthera spp., pau-d’óleo Copaifera 
langsdorffii, Schefllera morototoni, ipê-amarelo Tabebuia chrysotricha, jatobá 
Hymenaea spp., amescla Protium heptaphyllum (VELOZO et al., 1991; VELOZO, 
1992). 

CABRERA & WILLINK (1973) descreveram a ocorrência de um Domínio 
Amazônico que recobre a maior parte da vegetação da América do Sul e parte 
da América Central, tratando-se de um território biogeográfico de clima 
predominantemente quente e úmido, coberto por uma vegetação densa e 
abundante, que constitui o maior volume de biomassa da terra e se caracteriza 
pela riqueza de endemismos de vários grupos animais e vegetais. 
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Reconheceram também nove províncias biogeográficas, entre elas a Província 
Amazônica, a Província do Cerrado e a Província Atlântica. Os autores 
observaram muitas afinidades entre estas províncias devido à grande quantidade 
de vicariantes que se encontram em uma ou outra região, particularmente de 
táxons da fauna. Quanto à flora observaram que, na Província do Cerrado, são 
encontradas matas ao longo de rios, chamadas mata ciliares, que formam uma 
verdadeira rede de conexão das matas da Província Amazônica com as da 
Província Paranaense. Na Província do Cerrado foi observado um predomínio 
das famílias Leguminosae, Vochysiaceae e Bignoniaceae e de outras famílias, 
representadas por gêneros comuns às matas higrófilas, além de espécies 
adaptadas ao clima seco. Entre as árvores foram mencionadas espécies como 
Annona crassifolia, Bowdichia virgilioides, Byrsonima coccolobifolia, Dalbergia 
violacea, Caryocar brasiliense, Kielmeyera coriacea, Machaerium opacum, 
Pterodon pubescens, Qualea parviflora, Sclerolobium paniculatum e Terminalia 
fagifolia, entre outros. No extrato herbáceo predominam espécies da família 
Poaceae, com gêneros como Panicum, Paspalum, Andropogon, entre outros, 
além de várias espécies de Mimosa e espécies de Amaranthaceae, Asteraceae e 
Malpighiaceae, entre outras famílias. 

Mais especificamente sobre a Cadeia do Espinhaço, estudos biogeográficos já 
realizados listaram diversos fatores que demonstram tanto a influência das 
diversas províncias acima citadas na composição da flora e da fauna regionais 
como a importância desta região como centro de biodiversidade. LOHMANN & 
PIRANI (1996) afirmam que o Espinhaço constitui o centro de diversidade de 
numerosos gêneros de muitas famílias, como Asteraceae, Melastomataceae, 
Ericaceae, Leguminosae, Velloziaceae (a família inteira), Eriocaulaceae e 
Xyridaceae, sendo estas duas últimas incomuns ou mesmo ausentes em outras 
formações brasileiras. Afirmam ainda que sua flora é muito rica, especialmente a 
campestre, que contém elevado grau de endemismos. Por fim, considerando as 
diversas subdivisões dessa cadeia, os autores afirmam ainda que existem 
interessantes padrões de distribuição geográfica das espécies, com vários tipos 
de disjunções decorrentes do caráter “ïnsular” das serras que compõem a 
Cadeia do Espinhaço. A especiação na região é tão notável que se formaram 
floras autóctones em sítios individualizados, muitos com extensão extremamente 
reduzida. Um exemplo disso tem-se na serra do Ambrósio, onde ocorrem três 
espécies proximamente relacionadas de uma Eriocaulaceae (Syngonanthus), 
cada qual sendo endêmica de uma diferente face da mesma serra (GIULIETTI & 
PIRANI, 1988). 

Outros autores ainda demonstram a relevância da Cadeia do Espinhaço como 
centro de diversidade biológica. Segundo GIULIETTI & PIRANI (1988), por 
exemplo, o clima, relevo e condições de solo da Cadeia do Espinhaço oferecem 
condições para uma flora típica que não é encontrada em nenhuma outra parte 
do Brasil, e cuja variedade é comparável à das regiões mais ricas do mundo 
(BRAGA, 1988). Na serra do Cipó, por exemplo, pelo menos 10 espécies 
distintas de plantas podem ser encontradas por metro quadrado (BRAGA, 1988). 
Ainda segundo JOLY (1970), os campos rupestres apresentam o maior número 
de endemismos do que qualquer outro tipo de vegetação brasileira, o qual é 
especialmente prevalecente em alguns gêneros das famílias já citadas por 
LOHMANN & PIRANI (1996), a exemplo de Lamiaceae (Eriope e Hyptis), 
Caesalpiniaceae (Chamaecrista), Mimosaceae (Mimosa), Melastomataceae 
(Marcetia e Microlicia), Eriocaulaceae (Paepalanthus e Syngonanthus) e 
Velloziaceae (Vellozia) (HARLEY, 1988). 

Em estudos botânicos realizados na Serra do Cipó foi observada uma grande 
dominância da família Asteraceae com 160 espécies e da família Leguminosae 
com 108 espécies (GIULIETTI et al. 1987). MEGURO et al. (1996a) estudaram o 
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estabelecimento de espécies em áreas de matas ripárias e capões de altitude 
nesta Serra e descreveram o aparecimento seqüencial de espécies, desde 
pioneiras, com porte arbustivo-arbóreo, até um subseqüente adensamento da 
cobertura vegetal, com maior altura do dossel e estratificação nas faixas mais 
largas de vegetação. 

2.2.2.1.2 - Fitofisionomias Predominantes na Região 

Considerando o levantamento efetuado na avaliação ecológica rápida realizada 
no Parque, são apresentadas as fitofisionomias predominantes na região, sendo 
a caracterização da vegetação baseada nos trabalhos de VELOSO et al. (1991) 
e VELOSO (1992) para as áreas de florestas e de RIBEIRO & WALTER (1998) 
para as áreas de Cerrado (sentido amplo), incluindo as formações savânicas e 
as formações campestres, conforme descrição apresentada a seguir. 

2.2.2.1.2.1 - Floresta Estacional Semidecidual 

O conceito ecológico deste tipo vegetacional está condicionado pela dupla 
estacionalidade climática, com época de intensas chuvas de verão, seguidas por 
estiagens acentuadas. A percentagem de árvores que perdem as folhas situa-se 
entre 20 e 50%. Dentro desta formação é observada a Floresta Estacional 
Semidecidual Montana, situada nas faixas altimétricas entre 400 e 1500 metros 
de altitude. 

2.2.2.1.2.2 - Cerrado Sentido Restrito (Formações Savânicas) 

- Cerrado Típico 

Subtipo com vegetação predominante arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea de 
20 a 50% e altura média de três a seis metros. As árvores são inclinadas, tortuosas, 
com ramificações irregulares e retorcidas. São observados arbustos e subarbustos 
espalhados, com algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes 
(xilopódios) que permitem a rebrota após queima ou corte. O tronco das plantas 
lenhosas em geral apresenta cascas com cortiça grossa, fendida ou sulcada, gemas 
apicais protegidas por densa pilosidade e folhas rígidas e coriáceas. Ocorre em 
Latossolos Vermelho-Amarelo e em Cambissolos, entre outros. 

- Cerrado Ralo 

Subtipo com vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura arbórea de 5 a 20%, 
altura média de dois a três metros e estrato arbustivo-herbáceo destacado. 
Representa a forma mais baixa e menos densa de Cerrado sentido restrito. 
Embora apresente diferenças estruturais em relação aos demais subtipos de 
Cerrado a sua composição florística é similar. Ocorre em Latossolos Vermelho-
Amarelo, em Cambissolos e em Areias Quartzosas, entre outros. 

- Cerrado Rupestre 

Subtipo com vegetação arbóreo-arbustiva que ocorre em ambientes rupestres, 
com cobertura arbórea variável de 5 a 20% e altura média de dois a quatro 
metros e estrato arbustivo-herbáceo também destacado. Aparece em mosaicos, 
incluído entre outros tipos de vegetação. Embora possua uma estrutura 
semelhante à do Cerrado Ralo, o substrato é um critério de fácil diferenciação, 
sendo raso, com pouco solo, presente entre afloramentos de rocha. Os solos 
Litólicos são originados da decomposição de arenitos e quartzitos, pobres em 
nutrientes, ácidos e apresentam baixos teores de matéria orgânica. 
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2.2.2.1.2.3 - Formações Campestres  

- Campo Limpo 

Tipo fisionômico com predominância de espécies herbáceas, com raros arbustos 
e ausência completa de árvores. É encontrado com mais freqüência nas 
encostas, nas Chapadas e circundando áreas de Florestas Aluviais, geralmente 
em solos Litólicos, Litossolos e Cambissolos, entre outros. É classificado com 
relação à profundidade do lençol freático como (a) Campo Limpo Seco, quando 
ocorre na presença de um lençol freático profundo; e (b) Campo Limpo Úmido: 
ocorre na presença de um lençol freático alto. 

- Campo Rupestre 

Tipo fisionômico exclusivamente herbáceo-arbustivo, com a presença eventual 
de arvoretas pouco desenvolvidas com até dois metros de altura. Geralmente 
ocorre em altitudes superiores a 900 metros, em áreas onde há ventos 
constantes, dias quentes e noites frias. Ocorre geralmente em solos litólicos ou 
nas frestas dos afloramentos rochosos. Apresenta solos ácidos, pobres em 
nutrientes. 

2.2.2.2 - Fauna 

A Cadeia do Espinhaço apresenta grande miscigenação de elementos 
faunísticos oriundos de outros biomas, o que configura a mesma como uma 
grande área de tensão ecológica, e portanto de rica biodiversidade. A região de 
inserção do Parque, mais especificamente, merece destaque pela presença 
conjunta de elementos típicos de cerrado, associados a elementos atlânticos e 
de caatinga, além de organismos de ampla distribuição geográfica em geral. Em 
sua maioria, esses elementos acompanham as tipologias vegetacionais locais, 
porém vários organismos parecem apresentar modos de vida locais bastante 
distintos do que habitualmente se conhece para os mesmos. 

Estudos com grupos faunísticos têm indicado a ocorrência de endemismos para 
a região da Cadeia do Espinhaço, estudos futuros certamente deverão indicar 
novas espécies endêmicas dessa região e/ou ampliar o conhecimento sobre 
outras, principalmente de grupos não abordados nesse estudo, a exemplo de 
insetos e outros invertebrados.  

As descrições a seguir tem como base os trabalhos de campo desenvolvidos 
pela equipe da Avaliação Ecológica Rápida (AER) e as informações disponíveis 
em alguns poucos trabalhos que abrangem a região. 

2.2.2.2.1 - Mamíferos 

O Estado de Minas gerais abriga hoje cerca de 243 espécies de mamíferos, o 
que corresponde a 46% do total de espécies de mamíferos registradas para o 
território brasileiro (MACHADO et al., 1998). Deste total cerca de 39 espécies 
(16%) fazem parte da Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas de Extinção para 
o estado de Minas Gerais, o que certamente reflete o avançado grau de 
destruição e fragmentação da maioria dos ecossistemas do estado e de forma 
particular do Cerrado. 

As espécies de mamíferos com ocorrência no Cerrado totalizam 195, sendo 18 
endêmicas. A mastofauna do Cerrado apresenta baixo grau de endemismo 
sendo dependente das formações florestais aí existentes, principalmente dos 



 2.19 

enclaves mésicos formados pelas matas ciliares, que poderiam atuar como 
corredores de dispersão (ver REDFORD & FONSECA, 1986; MARINHO-FILHO 
& GUIMARÃES 2001). 

Apesar de todo o histórico de ocupação humana e dos problemas identificados 
quanto aos padrões de uso e ocupação do solo, a riqueza mastofaunística desta 
região, apesar de seriamente ameaçada, apresenta ainda espécies 
representativas do bioma Cerrado, tais como o lobo-guará (Chrysocyon 
brachiurus), o tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) e o mocó (Kerodon 
rupestris), espécie está que sofre grande pressão de caça, tanto de subsistência 
quanto comercial, em toda a região. 

Em uma abordagem mais específica inferindo-se com relação ao papel 
desempenhado por diferentes tipologias ambientais na manutenção da 
mastofauna, os dados obtidos indicam as formações florestais nativas 
(Capoeiras, Matas Ciliares e remanescentes florestais em geral) como 
especialmente relevantes. Apesar de estarem presentes com populações 
aparentemente reduzidas, espécies de grandes predadores terrestres como a 
sussuarana (Puma concolor), grandes frugívoros e herbívoros terrestres como o 
catitu (Pecari tajacu) e o veado (Mazama sp.) e também pequenos roedores e 
marsupiais dependem diretamente da preservação destes remanescentes para 
sua manutenção. As formações florestais do Cerrado são extremamente 
importantes, oferecendo habitats para espécies que não ocorrem em outras 
formações fitofisionômicas desse bioma (REDFORD & FONSECA, 1986). 

Além das espécies de maior interesse, a região abriga vários outros mamíferos. 
Em diversos pontos observaram-se vestígios de espécies comuns e resistentes 
à ocupação humana como gambá Didelphis albiventris, tatu-galinha Dasypus 
novemcinctus, tapeti Silvilagus brasiliensis e cachorro-do-mato Cerdocyon thous. 

2.2.2.2.2 - Aves 

A ornitofauna registrada na avaliação ecológica rápida está distribuída em 38 
famílias, das quais foram mais representadas Tyrannidae e Emberizidae, 
Columbidae, Trochilidae e Furnariidae, Picidae, Psittacidae e Thamnophilidae. 

A Cadeia do Espinhaço também é uma área de endemismos faunísticos. Os 
estudos atuais apontam para a existência de cinco espécies endêmicas de aves, 
a saber: beija-flor-de-gravata-vermelha (Augastes lumachellus), beija-flor-de-
gravata-verde (Augastes scutatus), lenheiro-da-serra-do-cipó (Asthenes luizae), 
rabo-mole-da-serra (Embernagra longicauda) e Scytalopus sp. nov. (SILVA 
1995a; SICK 1997; STATTERSFIELD et al. 1998; VASCONCELOS 2001a, com. 
pess. 2004). Essa espécie, ainda não descrita, ocorre em floresta, capoeira, 
ambientes arbustivos e campo rupestre em Minas Gerais (VASCONCELOS com. 
pess., 2004), enquanto que as demais ocorrem basicamente em campo 
rupestre, a primeira na Bahia, as duas seguintes em Minas Gerais e o rabo-
mole-da-serra em ambos os estados (GRANTSAU, 1989; RIDGELY & TUDOR, 
1989, 1994; SIBLEY & MONROE, 1990; SILVA, 1995A; SICK, 1997; DEL HOYO 
et al., 1999; VASCONCELOS, 2001a). O papa-moscas-de-costas-cinzentas 
(Polystictus superciliaris), considerado endêmico por SILVA (1995a), foi retirado 
dessa condição por ocorrer em outras regiões não pertencentes à Cadeia do 
Espinhaço (VASCONCELOS, 2001a). 

Três espécies registradas na região são consideradas ameaçadas de extinção, a 
saber: codorna-mineira (Nothura minor), jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 
auricapilla) e capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea). 
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Existem uma série de informações sobre ocorrências de aves na região, 
resultado de trabalhos realizados por pesquisadores, como por exemplo do 
botânico francês Auguste de Saint Hilaire, na companhia do botânico brasileiro 
Antônio Gomes, do Barão de Langsdorff e do zoólogo Delalande, com a função 
de estudar a flora e também de coletar espécimes animais, visitou a região de 
Diamantina por um mês em outubro de 1817 (PINTO, 1952). A mesma região 
ainda foi visitada pelo zoólogo J. B. von Spix e pelo botânico C. F. von Martius no 
início de 1818, pelo francês Eugène Ménétriès, juntamente com o Barão de 
Langsdorff, o botânico Ludwig Riedel e o pintor Moritz Rugendas em dezembro 
de 1821 e pelo entomólogo francês Pierre Emille Gounelle (PINTO, 1952). Com 
o objetivo especial de coletar beija-flores, Gounelle esteve em Diamantina pelo 
menos em 1885 (PINTO, 1952) e em 1902, como provam exemplares por ele 
obtidos e doados para o Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo 
(PINTO, 1938).  

Não obstante a passagem desses naturalistas, poucas são as informações 
divulgadas sobre aves, ao menos em trabalhos mais acessíveis. PINTO (1938) 
mencionou a ocorrência de duas espécies de beija-flores e PINTO (1952) de 
sete espécies, incluindo-se aquelas duas. Dentre essas espécies, no entanto, 
incluem-se ocorrências importantes, como a da ameaçada codorna-mineira 
(Nothura minor), cuja localidade-tipo, ou seja, o lugar de origem do exemplar que 
serviu de base para a descrição da espécie, é Diamantina (PINTO, 1978). Esse 
local também é a localidade-tipo de uma raça geográfica (subespécie) da 
codorna-comum (Nothura maculosa) (PINTO, 1978). Gounelle descobriu um 
beija-flor típico da floresta amazônica em Minas Gerais (VIELLIARD, 1994), que 
foi reencontrado muitos anos mais tarde, em 1963, e descrito como um 
subespécie inédita, Campylopterus largipennis diamantinensis Ruschi, 1963 
(vide RUSCHI, 1963, 1964; VIELLIARD, 1994). Essa ave (asa-de-sabre) foi 
descrita a partir de quatro exemplares coletados no córrego das Pedras e dos 
Pinheiros, Diamantina (RUSCHI, 1963; VIELLIARD, 1994), locais que hoje 
incluem-se no PEB. Como parte de um estudo de dissertação de mestrado, 
Marcelo F. de Vasconcelos visitou uma unidade de conservação próxima do 
PEB, o Parque Estadual Pico do Itambé, tendo publicado alguns dos resultados 
obtidos (VASCONCELOS, 2001a, 2002a).  

Por conta da carência de mais informações, a região de estudo tem a sua 
ornitofauna insuficientemente amostrada (SILVA, 1995b). Por outro lado, estudos 
com aves de outras regiões da Cadeia do Espinhaço, particularmente na serra 
do Cipó, tanto de inventários ornitofaunísticos quanto de biologia de espécies, 
são numerosos (e.g. CARNEVALLI, 1980; FEROLLA & CARNEVALLI, 1982, 
MATTOS & SICK, 1985; PEARMAN, 1990; VIELLIARD, 1990, 1994; WILLIS & 
ONIKI, 1991a; COLLAR et al., 1992; VASCONCELOS & LOMBARDI, 1996, 
1999, 2001; ANDRADE, 1998; CORDEIRO et al., 1998; MACHADO et al., 1998; 
R. B. MACHADO et al., 1998; VASCONCELOS, 1998,1999a,b,c,d, 2000a,b, 
2001a,b,c, 2002a,b; VASCONCELOS et al., 1998, 1999, 2001, 2002, 2003; 
PARRINI et al., 1999; BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000; MELO et al., 2000; 
MELO-JÚNIOR et al., 2001; VASCONCELOS & FERREIRA, 2001; 
VASCONCELOS & MELO-JÚNIOR, 2001; VASCONCELOS & SILVA, 2003, entre 
muitos outros). 

A modificação da paisagem original com desmatamentos, expansão da fronteira 
agrícola e urbanização, por exemplo, altera profundamente a comunidade 
ornitofaunística original, tanto provocando rareamento e extinção de espécies 
quanto permitindo a colonização de outras. À medida que áreas naturais são 
substituídas pelo ambiente antrópico e criam-se novas fronteiras para as 
espécies oportunistas, elas se dispersam ampliando suas distribuições 
geográficas, tornando-se colonizadoras recentes em muitas regiões. 
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2.2.2.2.3 - Répteis 

Foram registradas 37 espécies de répteis para a região em análise, obtidas 
através da avaliação ecológica rápida, este número provavelmente é bastante 
inferior ao total de espécies que ocorre na região, porém a falta de amostragens 
anteriores na área ou em localidades próximas, aliada à grande variabilidade 
ambiental local, não permite ainda a inferência correta do número de espécies. 

Na região da Cadeia do Espinhaço como um todo, os poucos estudos realizados 
referem-se quase que exclusivamente a alguns aspectos da biologia e 
sistemática de lagartos, em especial Tropidurus montanus e Eurulophosaurus 
nanuzae (e.g. RODRIGUES, 1987; PASSONI et al., 2000; VAN-SLUYS et al., 
2002; FONTES et al., 2003). Apenas uma espécie de sepente pode ser 
endêmica da Serra do Espinhaço, do gênero Tantilla (atualmente sendo descrita 
por I. SAZIMA). 

A riqueza total e a diversidade de modos de vida da herpetofauna regional 
demonstram que a região compreende uma importante área de tensão 
ecológica, onde espécies de vários biomas ocorrem conjuntamente.  

Os valores obtidos para lagartos e serpentes (14 e 20 espécies, 
respectivamente) são bastante significativos quando comparados com os de 
outras porções brasileiras já estudadas, inclusive em áreas de Floresta Atlântica, 
notoriamente uma região com alta diversidade biológica. 

2.2.2.2.4 - Anfíbios 

Segundo FROST, 2002 são conhecidas 5.500 espécies de anfíbios em todo o 
mundo. No Brasil este número ultrapassa 600 espécies (HADDAD, 1998).  

São conhecidas 113 espécies de anfíbios para o bioma do Cerrado o que 
corresponde a 20% das espécies brasileiras. Algumas são típicas de áreas 
florestais da Amazônia e da Floresta Atlântica, ocorrendo ao longo das florestas 
de galeria. O Cerrado abriga um grande número de endemismos, 32 espécies 
que representam 28% dos anfíbios conhecidos deste bioma, esta taxa é a maior 
dentre todos os vertebrados (COLLI et alli, 2002) diferindo de aves por exemplo 
que é de 3,8% (SILVA, 1995). 

Estima-se que a riqueza em Minas Gerais seja em torno de 200 espécies, 
representando, 33% da riqueza de anfíbios do Brasil. 

A serra do Espinhaço apresenta registro de seis anfíbios anuros endêmicos 
(Hyla nanuzae, Hyla alvarengai, Hyla saxicola, Leptodactylus camaquara, 
Thoropa megatympanum e Pseudopaludicola mineira) que parecem ser limitados 
à região e/ou têm na mesma seu centro de distribuição, ocorrendo no máximo 
em áreas bastante próximas das vertentes das serras locais.  

Para região foram registradas espécies de anfíbios, distribuídas em quatro 
Famílias: Bufonidae, Hylidae, Leptodactylidae e Microhylidae. 

Há pouco conhecimento sobre a composição da fauna de anfíbios na bacia do 
rio Jequitinhonha e em todo o nordeste de Minas Gerais, e muitos estudos ficam 
incompletos devido à falta de informações para esta região (FEIO e 
CARAMASCHI, 1995; FEIO e CARAMASCHI, 2002), dificultando não apenas a 
identificação de endemismos, mas também a determinação do estado de 
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vulnerabilidade das populações de anfíbios frente aos grandes impactos que 
esta região vem sofrendo nos últimos anos. 

2.2.2.2.5 - Peixes 

A região do Parque circunscreve uma área da qual partem sub-bacias com 
padrão geográfico divergente e que vertem em diferentes direções até acabarem 
por contribuir diretamente na formação do rio Jequitinhonha. 

Os dados de literatura disponíveis para a área geográfica do parque tratam de 
forma abrangente da composição faunística da bacia do rio Jequitinhonha. 
FOWLER (1951 e 1954) lista as espécies nominais de peixes de água doce do 
Brasil mencionando topônimos de ocorrência nesta bacia. BIZZERRIL (1994) faz 
uma análise taxonômica e biogeográfica da ictiofauna do leste brasileiro, 
incluindo a bacia do rio Jequitinhonha. 

A bacia do rio Jequitinhonha é reconhecida como área de extrema importância 
biológica para a conservação de peixes, conforme destacado em MMA (2000), e 
BIODIVERSITAS (1998) estabelece áreas prioritárias locais para a conservação 
de peixes em Minas Gerais. Segundo dados disponíveis em BIODIVERSITAS 
(1998), são conhecidas 36 espécies de peixes para a bacia do Jequitinhonha, 
das quais 25 são reconhecidas como restritas (ocorrem apenas em uma bacia 
hidrográfica). 

2.3 - Aspectos Culturais e Históricos 

2.3.1 - Processo Histórico de Ocupação do Território 

O povoamento da bacia do rio Jequitinhonha ocorreu através da procura do 
ouro, no século XVII, trazendo para a região várias pessoas, as quais instalaram 
o vilarejo de Arraial das Lavras Velhas de Hivituruí. Em 1714, o arraial foi 
elevada à categoria de vila, denominada então Vila do Príncipe, que mais tarde 
(1738) se tornaria o município de Serro. A partir de Serro, as outras cidades e 
localidades da região foram se instalando, com os deslocamentos da população 
e a busca por minérios (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 1997). QUIROGA 
et al. (2000) aponta que os obstáculos (tribos indígenas e matas densas) e as 
vantagens (rios perenes e caudalosos) acabaram por desenhar a ocupação da 
região. 

As descobertas de jazidas de diamantes no Brasil remontam à segunda metade 
do século XVI, época em que partiram de Porto Seguro as expedições de 
Fernandes Tourinho, em 1572; Antônio Dias, em 1574 e Marcos Azeredo, em 
1596. Estas expedições atingiram a região nordeste de Minas, próximas às 
atuais cidades de Serro e Diamantina, tendo seguido do litoral pelo rio Doce e 
deste atingindo os rios Jequitinhonha, Araçuaí, Caravelas e Mucuri, chegando à 
região em que avistaram o Pico do Itambé. Todavia, apesar de esparsas e 
desencontradas informações sobre as descobertas de diamantes na região, foi 
no século XVIII que a região se tornou grande produtora de diamantes. 

No século XVIII, as primeiras ocupações na região diamantina foram motivadas 
pelo ouro encontrado na região circunvizinha à Vila do Príncipe. Quanto aos 
diamantes, estes só seriam descobertos alguns anos mais tarde, na década de 
1720. Os exploradores descobriram os ricos veios de diamantes ao longo dos 
ribeirões próximos ao arraial do Tejuco, nos rios tributários do Jequitinhonha, 
local em que já havia incessante busca pelo ouro. 
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O título de primeiro descobridor dos diamantes na região do Serro Frio é de 
Bernardo Fonseca Lobo. Como não era conhecido na região o valor das tais 
“pedrinhas” encontradas por Fonseca Lobo, estas eram usadas para diversos 
fins, inclusive para a marcação de jogos, como afirma o naturalista SAINT-
HILAIRE (1974:13): 

“Bernardo Fonseca Lobo foi o primeiro que descobriu diamantes no Serro 
Frio, e não teve outra recompensa além do título de capitão-mór da Vila do 
Príncipe, com a função de notário na mesma vila. Ignorava-se a princípio a 
verdadeira natureza dos diamantes encontrados por Lobo; contentavam-se 
de ver o brilho dessas pedras e usavam-nas como fichas para a marcação 
de jogos. Entretanto, um certo ouvidor, que havia morado nas Índias 
Ocidentais, reconheceu que as pedras brilhantes de Serro Frio não eram 
outra cousa senão diamantes; conseguiu secretamente um grande número 
delas e seguiu para Portugal. Ignora-se o ano em que se deu esta grande 
descoberta; todavia sabe-se que o governador D. Lourenço de Almeida, 
tendo remetido à corte algumas pedras transparentes, dizia, em carta de 
27 de julho de 1729, que as considerava como diamantes; sabe-se ainda 
que lhe fora respondido não haver enganado em suas conjecturas, 
acrescentando mais que duas remessas de pedras semelhantes haviam 
sido feitas, já, de Minas a Lisboa”. 

Transformado em centro da mineração diamantina, o arraial do Tejuco, 
posteriormente cidade de Diamantina, teria surgido antes mesmo das 
descobertas das pedras preciosas, através da mineração de ouro nos rios 
Piruruca e Grande, local em que, nesta confluência, surgiria um “ajuntamento de 
casas” que se transformaria na primeira rua do arraial, a rua Burgalhau.  

No Brasil, essa corrida na busca do ouro e dos diamantes deu origem ao 
desbravamento e ocupação da porção territorial hoje conhecida como Minas 
Gerais. Durante todo o século XVIII, a produção mineral teve seu ápice, tendo 
feito muitas fortunas. A sede da comarca do Tejuco, Vila do Príncipe, atual 
cidade do Serro, era responsável pela Câmara Municipal, a Ouvidoria, com 
competência judiciária e a Intendência do Ouro, que organizava a distribuição e 
demarcação das lavras, assim como era responsável pela cobrança dos quintos, 
um tributo que correspondia a uma parte da produção que era destinado à Coroa 
Portuguesa. 

“Quinto: Tributo correspondente a 20%, que incidia sobre o valor de 
produtos - como ouro, diamantes, prata e couro, arrecadados pela Coroa 
portuguesa. No caso da extração aurífera, usualmente empregava-se a 
expressão quinto do ouro. A justificativa para a cobrança do imposto 
fundava-se no princípio dos direitos reais. Alvará de 17 de dezembro de 
1557 versava sobre os “que descobrem veios de metal”, determinando, no 
artigo 4º, que “de todos os metais que se tirarem depois de fundidos e 
apurados pagarão o quinto a Sua Alteza salvo de todas as custas” 
(ROMEIRO & BOTELHO; 2003: 247)”. 

Apesar do diamante já estar sendo explorado há algum tempo, como já visto, foi 
somente em 1729 que o governador D. Lourenço de Almeida enviou o 
comunicado oficial da descoberta, aparentemente coagido pela mineração 
clandestina em larga escala, em que ele inclusive, estaria sendo beneficiado por 
esta situação.  

“Apesar da descoberta oficial dos diamantes datar de 1729, sua 
exploração já era realizada havia algum tempo. Foi somente nesse ano, 
porém, que o governador dom Lourenço de Almeida enviou o comunicado 
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oficial do fato à metrópole, aparentemente pressionado pela notoriedade 
da mineração clandestina das pedras, da qual ele próprio, suspeitava-se, 
tirava vantagens. Irmão do patriarca de Lisboa e cunhado do secretário de 
Estado, governador das Minas entre 1721 e 1731. Dom Lourenço retornou 
à Corte com cerca de 18 milhões de cruzados, valor considerado uma 
fortuna na época, riqueza auferida em diversos negócios em que se 
envolvera na colônia - entre eles o diamante. (FURTADO; 2003: 30)”. 

Posteriormente à oficialização das descobertas, fez-se necessário organizar a 
exploração e por conseqüência, a cobrança dos impostos. Primeiramente, o 
intendente era o responsável pela distribuição e arrematação das lavras. No 
período compreendido entre 1729 e 1734, a exploração foi aberta a todos os que 
possuíssem escravos e capital para investir, sendo cobrada a taxa de capitação, 
que, em várias ocasiões, teria sido elevada para dificultar o acesso aos terrenos 
diamantíferos, bem como aumentar a arrecadação dos impostos. 

“A capitação que inicialmente era de cinco mil réis, foi elevada em seguida 
até quarenta mil réis, dando-se mesmo ao governador da província, Conde 
de Galveas, o poder de fazê-la elevar-se a cinqüenta mil réis se julgasse 
necessário. Um tal processo de impostos era evidentemente injusto, 
porquanto em uma exploração tão aventurosa como essa dos diamantes, 
os produtos não são necessariamente proporcionais ao número de braços 
que se empregam. (SAINT HILAIRE; 1974:14)”. 

Posteriormente, uma série de taxas foram sendo aplicadas na região dos 
diamantes. Estes novos decretos praticamente expulsavam os moradores das 
terras em que exacerbava o diamante, sendo estas divididas em lotes que 
seriam arrendadas, reservando, obviamente as melhores datas para o rei e as 
demais seriam arrendadas pelo valor mínimo de 60 mil réis, sendo a extração do 
diamante, limitada ao rio Jequitinhonha e ao ribeirão do Inferno. A reação foi 
imediata e essas novas leis caíram rapidamente em desuso como afirma SAINT-
HILAIRE: 

“O excessivo rigor dos regulamentos fê-los cair em desuso. Posso citar, 
por exemplo, aqueles que determinavam limites estreitos à população do 
Distrito e que limitavam o número de comerciantes; o que condenava ao 
confisco ou às galés um negro encontrado com um almocrafre e uma 
escudela; enfim aquele que proibia a abertura das fundações de uma casa 
sem que os trabalhos fossem testemunhados por um oficial de justiça e 
três feitores”.  

A partir da reação por parte da população, foi efetuado um acordo reintegrando a 
liberdade de mineração. As taxas continuavam altas, sendo, como já visto acima, 
elevadas dos primeiros 20 mil réis para 40 mil réis em um curto período. Conclui-
se então, que a mineração dos diamantes era para poucos, somente que 
possuía grande cabedal poderia arcar com as normas asfixiantes difundidas em 
toda a região diamantífera. A partir disso, surge à margem das imposições 
legais, uma figura largamente difundida até hoje, a do garimpeiro.  

Como o diamante possuía forte oscilação de preço no mercado em relação à 
oferta e a procura, em 1734 seu preço já havia reduzido em três quartos no 
mercado europeu. Novas medidas enérgicas foram tomadas, tendo sido, no 
período entre 1734 e 1739, as explorações suspensas em todo o distrito.  

“A riqueza das lavras fez a produção crescer de maneira vertiginosa, e as 
autoridades portuguesas logo perceberam que o preço dos diamantes era 
sensível, ligado diretamente à raridade das gemas. Com o excesso de 
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oferta, o valor do quilate no mercado mundial despencou. (FURTADO; 
2003: 31)”. 

Em 1745 a livre entrada na região foi proibida, no intuito do abundante 
contrabando na região e todas as terras foram novamente demarcadas. Em 
1771 foi criado pelo Marquês de Pombal o monopólio real dos diamantes, 
executado pelo sistema de administração que ficou conhecido como Real 
Extração dos Diamantes e regulado pelo odiado Livro da Capa Verde - conjunto 
de leis que tinha por objetivo regrar a vida nas terras do diamante.  

“Livro da Capa Verde! Palavra que excitava o terror na demarcação 
diamantina: era como o espantalho, que continha os criminosos. O 
brasileiro não se recorda com mais horror da Ordenação do livro 5º, o 
ateniense não falaria com mais respeito do código sanguinário de Dracon! 
Se os tijuquenses tivessem algum dia de fazer uma revolução, seria com o 
fim de obterem a sua revogação. Quando em 1821 se proclamou a 
Constituição das Cortes no Tijuco (e nós também fizemos a nossa 
pequena revolução), de envolta com os vivas, que demos a liberdade, 
ouviram-se repetidos morras ao Livro da Capa Verde. (SANTOS; 
1976:131-132)”. 

Algum tempo depois, em 1739, o governador Gomes Freire de Andrade se 
dirigiu ao Tejuco tendo sido encarregado pelo rei da tarefa de reabrir as lavras 
diamantinas, tendo em vista que os preços do diamante no mercado 
internacional haviam subido e se estabilizado. No começo deste ano, editais 
borbulhavam as ruas do Rio de Janeiro e de demais pontos da capitania, 
convocando comerciantes a se apresentarem no mês de abril no Tejuco, a fim de 
arrematarem as explorações dos diamantes. Os contratos teriam prazo de quatro 
anos. O contratador seria obrigado a pagar uma alta taxa de capitação e teria 
uma cota máxima de escravos. Como responsável pela mineração, o contratador 
teria plenos direitos, caso julgasse necessário, de expulsar os garimpeiros do 
distrito.  

“A Coroa decidira empregar um novo sistema de exploração: faria uso de 
contratos arrematados de quatro em quatro anos, por um único 
interessado ou em sociedade, aparentemente um meio mais fácil de 
exercer o controle e evitar a queda brusca dos preços; além disso, o 
pagamento do lance de arrematação era feito por antecipação e, esperava-
se, deveria alcançar preços elevados. (FURTADO; 2003:33-34).” 

O contratador arrematava o direito de minerar os diamantes e cobrar impostos, 
sendo proibido a qualquer outra pessoa, este direito nas terras do Distrito 
Diamantino. Este sistema de contratos vigorou até 1771, tendo existido seis 
contratos. Destes, dois contratadores tem maior destaque, Felisberto Caldeira 
Brant, que mergulhado em dívidas e acusado de contrabandear diamantes, teve 
que deixar o Tejuco, seguindo preso para o reino, foi contratador no período 
entre 1748 e 1751 e João Fernandes de Oliveira, no período entre 1740 a 1744, 
no primeiro contrato, e até 1748 no segundo. O Sargento-mor João Fernandes, 
após reveses financeiros, decidiu não renovar o contrato pela terceira vez, indo 
de volta ao reino. Em 1753, João Fernandes arremataria novamente o contrato, 
por um período que duraria até 1758, tendo sido renovado de 1759 a 1761. 
Como estava no Reino, enviou para as minas seu filho homônimo, o 
desembargador João Fernandes de Oliveira, que ficaria famoso em virtude de 
sua relação com a lendária concubina, Chica da Silva. O sexto e último contrato 
duraria de 1762 a 1771, realizado através da sociedade entre o Sargento-mor 
João Fernandes e seu filho. Em 1771, quando a produção declinava, o Estado 
português assumiu o controle direto da extração no distrito. Este decreto do 
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monopólio régio dos diamantes pela Coroa, com a criação da Real Extração, não 
teria sido uma retaliação pessoal ao contratador, mas sim um efeito da política 
de Pombal, de fazer retornar ao controle da Coroa, as riquezas de além-mar. 

Nos anos 30 do século XIX, a Real Extração começava a decair, culminando 
com sua extinção oficial em 1832. Desta forma os garimpeiros afugentados da 
região em virtude do extremo controle exercido por parte da Coroa portuguesa, 
voltaram a escavar por toda a parte, tendo sido descobertas riquíssimas lavras 
na região de Curralinho, Guinda, Caldeirões, Quilombolas e em outros diversos 
lugares. Os mineiros se estabeleceram por toda a região, tendo em vista que as 
autoridades da Real Extração, após a independência, não conseguiram mais 
conter a atividade mineradora nas terras da Demarcação.  

“Depois de extinta a Extração, e pode-se dizer, com a aquiescência tácita 
do Governo e mais autoridades, os terrenos diamantinos começaram a ser 
geralmente ocupados pelos mineiros. Já não havia mais lugar algum 
impedido; já não se mineirava mais às ocultas; os mineiros foram se 
estabelecendo por toda a parte, assentaram fábricas, construíram casas de 
vivenda, fizeram benfeitorias de valor, e à mineração ajuntaram a 
agricultura. Estas ocupações mais ou menos arbitrárias ou violentas foram 
motivadas pela necessidade; não se dava destino às terras diamantinas, e 
não podiam ficar ociosa a imensa população, que o franqueio das lavras 
atraía à Demarcação. (SANTOS; 1976 :301)”. 

Na década de 1840, uma população estimada em 150 mil habitantes vivia direta 
ou indiretamente ligada à exploração dos diamantes. A liberação da região atraiu 
enorme número de forasteiros, que vinham de todo lado na busca das 
quantidades expressivas de diamante que estavam sendo minerados neste 
período. A mineração adquirira enorme impulso, tendo o historiador da região, 
Felício dos Santos (Op. Cit) afirmado que neste período se retirou mais 
diamantes do que em todo os setenta anos da Real Extração.  

Este áureo período da mineração em Diamantina durou até meados de 1860, 
quando a entrada do diamante sul-africano no mercado internacional reduziu 
drasticamente seu preço. Esta crise da mineração foi o estopim para que 
houvesse uma transição a novos padrões da vida econômica em Diamantina.  

“Lançando mão dos capitais acumulados até aquele momento, as elites da 
cidade iniciaram um processo de diversificação da produção no município, 
investindo na atividade industrial, no comércio e na prestação de serviços. 
A partir da segunda metade do século XIX e até as três primeiras décadas 
deste século, Diamantina tornou-se um dos centros mais atrativos do 
comércio e da indústria de Minas Gerais. (MARTINS; 1990: 287)”. 

A partir da década de 1870, a indústria teve grande crescimento no município de 
Diamantina. Com capital acumulado, oriundo dos largos períodos de abundância 
de diamantes, foi possível a implantação de indústrias leves. As fábricas de 
tecido foram responsáveis pelo quinhão mais dinâmico e próspero da região em 
torno de Diamantina. Em 1908, havia a fábrica do Biribiri, com tinturaria, a de 
Santa Bárbara, a de São Roberto e a da Perpétua, todas com menos de cem 
teares. A fábrica do Biribiri, com 140 operários tinha capital de 600 contos de 
réis, a de São Roberto, em Gouveia, com 100 operários tinha capital de 595 
contos, a de Santa Bárbara, em Curimataí, empregava 120 operários e tinha 
capital de 636 contos. (Cf. JACOB, 1911). Na década de 70 do século XIX, 
quando de sua criação, a fábrica apresentava 20 teares e era administrada por 
um grupo familiar, Santos & Cia. 
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A antiga fábrica têxtil carrega o título de ser uma das primeiras do Brasil a ser 
auto-suficiente e abrigar seus trabalhadores. A fábrica, juntamente com a Vila do 
Biribiri, foi criada pelo bispo D. João Antônio dos Santos, em 1876, e 
apresentava também estrutura para a fundição de bronze e ferro. 

“A 6-1-1876, inaugurou-se festivamente a fábrica do Biribiri, fundada pelo 
bispo D. João Antônio dos Santos e sua família, inspirada, além do mais, 
no intuito de beneficiar moças e meninos. Começou a funcionar com 20 
teares, sob a direção da firma Santos & Cia. Criaram-se, também, oficinas 
de lapidação e fundição de metais, tendo saído dessa última o sino da 
Basílica do Sagrado Coração de Jesus. A fábrica foi premiada com 
medalha de ouro, a exposição do centenário. Pertence hoje a Irmãos-
Duarte Sociedade Anônima com o capital de Cr$ 2.000.000,00 e 140 
teares. (MACHADO FILHO; 1980:194).” 

A fábrica funcionou até 1973, quando foi desativada. Pertence hoje à família 
Mascarenhas, tendo sido adquirida na década de 60 do século XX. 

O trecho da estrada real que liga Diamantina a Mendanha, conhecida como 
"Caminho dos Escravos" teve suma importância histórica em toda a região. Era 
por ela que se fazia o transporte de víveres da região de Rio Manso para as 
minas de diamante e parte do escoamento da produção mineral da região. Saint 
Hilaire cruzou este caminho e relata seu acidente que o deixou imobilizado por 
bom tempo, apesar disto chamou sua atenção em virtude do cuidado e da 
maestria com que fora feito, por iniciativa do Intendente Câmara no início do 
século XIX, para dar acesso às lavras de Mendanha. 

No início do século XVIII, entre as primeiras lavras de diamantes, estava o 
pequeno povoado de Rio Manso, que mais tarde se tornaria a cidade de Couto 
de Magalhães de Minas. que tem este nome em homenagem a um filho ilustre, o 
General José Vieira Couto de Magalhães, político, sertanista e antropólogo.  

A primeira ocupação foi em 1725, quando Sebastião Leme do Prado assentou 
acampamento às margens do rio Manso, em busca de ouro e diamantes. O 
povoado se instalou em uma área estratégica para o comércio: sua estrada fazia 
ligação com regiões importantes, sendo passagem obrigatória para as tropas. Já 
em 1734, o lugarejo foi elevado à categoria de vila, e passou a ser chamado de 
Couto de Magalhães. Sua primeira capela é dedicada a Nossa Senhora da 
Conceição, ao redor da qual cresceu a vila. Em 1962, recebeu o nome de Couto 
de Magalhães de Minas, em razão da existência de uma cidade de mesmo nome 
em Goiás, e se emancipou de Diamantina.  

A mineração representa a atividade econômica central no século XVIII: essa 
atividade é responsável pela formação urbana, o adensamento populacional, a 
ocupação do espaço e a manutenção de outras atividades econômicas as quais 
lhe davam suporte. A atividade minerária permite o desencadeamento de uma 
diversificação de atividades, as quais tiveram pleno êxito no século XIX. 
Portanto, no decorrer do século XVIII verifica-se um processo de organização, 
embasado nas diferentes vocações produtivas, ou espaços econômicos nas 
diferentes regiões de Minas Gerais. Muitas dessas atividades de apoio à 
mineração (agropecuária, produção têxtil artesanal), com seu declínio, sofrem 
um processo de transformação em sua magnitude e comercialização (CUNHA, 
2002). 

De acordo com MARTINS (2000) em meados do século XIX uma população de 
aproximadamente 150 mil habitantes dependia, de forma direta ou indireta, da 
exploração de diamantes. Muitas pessoas foram atraídas para a região do 
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entorno de Diamantina no início do século XIX, em virtude das notícias sobre a 
extração de significativa quantidade de diamantes no local. Dessa forma, a 
produção agrícola das cidades de Serro, Curvelo e Caldas Novas, era 
consumida por Diamantina  

No entanto, a extração de minérios diminui drasticamente, paralelo ao declínio 
da fertilidade das terras (e conseqüentemente, da exploração agrícola). Em 
decorrência do declínio do garimpo e da agricultura, o comércio também, por sua 
vez, ficou bastante limitado. Nesse período a economia sofre um grande 
processo de estagnação e o esgotamento da lavoura, somado ao declínio do 
garimpo foram as razões para o intenso processo migratório ocorrido na região. 
(QUIROGA et al., 2000) 

MARTINS et al. (2002), apontam que, no século XIX, a base da economia 
mineira era a agricultura mercantil de subsistência, destinada ao autoconsumo 
ou ao abastecimento do mercado interno. Os autores ainda revelam que, além 
da agricultura (e pecuária) mercantil de subsistência, a mineração de ouro e de 
diamantes e algumas manufaturas - em especial a fabricação do ferro e têxteis 
de algodão - imprimiam o caráter diversificado da economia. 

Para a região do Jequitinhonha, a exploração econômica da agropecuária, do 
garimpo, do comércio e da indústria foi responsável pela implantação de vias de 
circulação terrestres e fluviais. No início do século XX, de acordo com MARTINS 
(2000) havia a estrada de ferro Diamantina/Corinto e duas estradas principais: 
Diamantina-Serro e Diamantina-Capelinha, sendo que nestas últimas, já ocorria 
circulação de automóveis. Contudo, no início do século XX, as tropas de 
comércio ainda existiam, a despeito da existência dos meios de circulação mais 
modernos.  

O autor salienta que “as tropas conservaram todo o seu sentido econômico e 
social. No enovelado das estreitas picadas, no difícil acesso das chapadas, o 
tropeirismo continuou a ser fator de articulação de todo o intercâmbio comercial 
entre Diamantina e os municípios sob sua área de influência”. Tropeiros de 
Serro, Serra Azul de Minas e Santo Antônio do Itambé chegavam 
freqüentemente à Diamantina. O percurso entre Serro e Diamantina era 
percorrido pela tropa em, no mínimo, três dias. 

Quanto à fabricação de produção mercantil de têxteis no século XIX, a Província 
Mineira era grande exportadora de algodão e produtos de algodão. Após o já 
citado período de decadência do ouro, os chamados “Panos de Minas” 
revelaram-se economicamente significativos para a época colonial. A região 
Jequitinhonha/Mucuri/Doce era produtora de algodão de fibra longa e, pela sua 
boa qualidade, exportava grandes quantidades desse produto. Em Serro, na 
época denominada Vila do Príncipe, a fiação e a manufatura de renda de 
algodão já fazia parte dos afazeres das donas de casa e das escravas. A 
produção doméstica de tecidos era realizada nas pequenas propriedades, 
predominantemente pela população de homens livres (MOURA, 2002). 

2.3.2 - Sítios Arqueológicos Existentes na Região 

Ao todo, foram identificados 14 sítios de interesse arqueológico (figura 2.04) na 
região do entorno do Parque, sejam possuidores de testemunhos pré-coloniais 
ou de interesse histórico. No quadro 2.01, a denominação de cada sítio, sua 
tipologia geral e sua localização em Coordenadas UTM. 
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FIGURA 2.04 - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NA REGIÃO DE  
ENTORNO DO PARQUE 
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Verso da figura (A3) 
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QUADRO 2.01 - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, SUA TIPOLOGIA GERAL E 
LOCALIZAÇÃO EM COORDENADAS 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO TIPO DE SÍTIO COORDENADA 
UTM 

1 - Vila do Biribiri Histórico-Arquitetônico  
(a céu aberto) 

0646000 
7993000 

2 - Cemitério de Escravos de  
     Mendanha 

Histórico  
(a céu aberto) 

0655774 
7996354 
1099 m 

3 - Gruta do Salitre Paisagístico, espeleológico e histórico 
(abrigo sob rocha) 

0654737 
7978399 

4 - Sítio de Mineração do 
     Curralinho 

Histórico  
(a céu aberto) 

0656378 
7977242 

5 - Lapa Vargem Grande  Pré-colonial  
(abrigo sob rocha) 

0627330 
7980759 

6 - Lapa Tromba D’Anta Pré-colonial  
(abrigo sob rocha) 

0633831 
7977917 

7 - Sítio da “Máquina” Histórico  
(a céu aberto) 

0632017 
7999690 

8 - Quartel do indaiá Histórico 
(a céu aberto) 

0633927 
8007237 

9 - Sítio de Mineração de Sopas Histórico  
(a céu aberto) 

0644000 
7985000 

10 - Lapa de Pinheiros Pré-colonial 
(em abrigo sob rocha) 

0643888 
7998540 

11 - Sítio de Mineração Histórico  
(a céu aberto) 

0641304 
7986596 

12 - Lapa da Serra dos Escravos Pré-colonial  
(em abrigo sob rocha) 

0644527 
7999808 

13 - Lapa da Bandeirinha  Histórico 
(em abrigo sob rocha) 

0639085 
7974616 

14 - Tapera na rocha - Sopas Histórico  
(em abrigo sob rocha) 

0637095 
7985671 

2.3.2.1 - Vila do Biribiri 

Importante conjunto histórico-arquitetônico construído no último quartel do 
século XIX. Este importante conjunto é considerado um marco do 
desenvolvimento da indústria têxtil do estado de Minas Gerais (foto 2.02). 

"Em torno de uma fábrica de tecidos, modernamente equipada para a época, 
surgiu um pequeno aglomerado urbano integrado por galpões industriais, 
prédios de depósito e administração, residências de operários, escola, teatro e 
uma igreja para culto religioso dos trabalhadores" (FUNDAÇÃO JOÃO 
PINHEIRO, 1994/95). 
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Legenda: (A) Vista geral; (B) Igreja; (C) Entrevistas com os atuais responsáveis pela vila. 

FOTO 2.02 - VILA DO BIRIBIRI 

2.3.2.2 - Cemitério de Escravos - Mendanha 

Na área urbana de Mendanha, há um antigo cemitério de escravos circundado 
por muro de pedra (foto 2.03). No interior não foram observadas outras 
estruturas aparentes. Apresenta bom estado de conservação, apesar do risco da 
retirada de pedras por moradores locais para construção civil de casas vizinhas. 

 

 

FOTO 2.03 - CEMITÉRIO DE ESCRAVOS 

C 

A B 
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2.3.2.3 - Gruta Salitre 

Na gruta do Salitre, não foram observados indícios arqueológicos aparentes. No 
entanto, as visitações contínuas desordenadas pisoteios e depredações nos 
suportes rochosos podem ter obliterado ou destruído os eventuais vestígios de 
superfície. 

De qualquer forma, esta gruta apresenta uma beleza cênica e paisagística tão 
grande que dificilmente também não tenha atraído visitações (ou moradias) de 
grupos pré-coloniais que por ali transitavam (foto 2.04). 

Segundo relatos (Saint Hilaire, Santos, Lobato) a exploração de salitre foi 
relativamente grande na região do Distrito Diamantino. A fabricação da pólvora 
era proibida, o que não impedia que fossem feitas em fábricas clandestinas. 

 

  

 

Legenda: (A) Vista geral; (B) Depredações; (C) Vista do pátio interno. 

FOTO 2.04 - GRUTA DO SALITRE 

2.3.2.4 - Sítio de Mineração do Curralinho 

Segundo SAINT HILAIRE, o Serviço de Curralinho tinha enorme importância na 
extração de diamantes. Quando de sua passagem por lá, o riacho de Curralinho 
não fornecia mais diamantes, mas ainda se encontrava pedras preciosas em sua 
proximidade. O povoado estava deserto, uma vez que seus trabalhadores 
haviam sido transferidos para outras minas da região. Cabe ressaltar que Saint 
Hilaire esteve no Brasil no período compreendido entre 1816 e 1822, antes, 
portanto de as lavras serem novamente ocupadas e a povoação ter novo 
impulso minerador. 

A B 

C 
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“Em fim, ao passarmos por uma moradia muito importante, chegamos a um 
serviço de diamantes, chamado serviço do Curralinho, porque aí havia outrora 
um cercado para animais. As casas dos negros e dos feitores, semelhantes às 
de Rio Pardo, são construídas sem ordem, à margem de um riacho, também 
chamado Curralinho. Este riacho não fornece mais diamantes; entretanto ainda 
se descobrem pedras preciosas fora de seu leito, a pouca distância de suas 
margens. Não havia ninguém em Curralinho quando aí passamos; os negros 
deste serviço haviam sido enviados aos de Lingüiça e de Mata-mata. (SAINT-
HILAIRE; 1974: 35)”. 

2.3.2.5 - Lapa Vargem Grande 

Pintura rupestre em grande quantidade e em bom estado de conservação. 
Sobreposição de pinturas com as mais escuras sobre as mais claras, indicando 
estágios diferentes de ocupação do sítio (foto 2.05). O quadro 2.02 apresenta 
uma avaliação geral do estado de conservação do sítio. 

QUADRO 2.02 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA LAPA DA 
VARGEM GRANDE 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO  
DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA  ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte  

Sujidades naturais X   Casas de bichos 

Exposição ao Sol 

 X  

O paredão onde se encontram as 
pinturas é parcialmente abrigado, 
apesar da região ter passado por 
forte desmatamento as pinturas 
ficam parcialmente protegidas do sol 
em boa parte do dia. 

Escorrimentos Minerais X    

Descamações  X   

Pichações    Não foram identificadas. 

Piso do abrigo 

Esburacamentos    O piso do sítio constitui-se em um 
patamar rochoso. 

Vegetação local 
queimada    Não foi encontrado. 

Lixo    Não foi encontrado. 

 

2.3.2.6 - Lapa Tromba D’Anta 

Lapa com bastante grafismo rupestre (foto 2.06), porém muito degradada, várias 
pichações recentes e antigas (década de 50 e 60). Fogão recente que escureceu 
em muito o teto. 21 m de frente; 8 m de profundidade; 4 m de sub teto; 3,5 m do 
primeiro teto até o limite do teto final. O quadro 2.03 apresenta uma avaliação 
geral do estado de conservação do sítio. 
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Legenda: (A) Vista geral; (B) Detalhe de grafismo rupestre; (C) Detalhe de conjunto de pinturas; 
(D) Detalhe de grafismo rupestre; (E) Detalhe de grafismo rupestre; (F) Vista 
panorâmica. 

FOTO 2.05 - LAPA DA VARGEM GRANDE 

 

A B 

C D 

E F 
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Legenda: (A) Vista frontal; (B) Detalhe de grafismo rupestre; (C) Estrutura de fogão; (D) 
Depredação sobre pintura. 

FOTO 2.06 - LAPA TROMBA D’ANTA 

QUADRO 2.03 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO LAPA TROMBA 
D’ANTA 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO DO 
SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA  ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte  

Sujidades naturais  X  Casas de bichos 

Exposição ao Sol   X O suporte das pinturas se encontra 
abrigado dentro de uma lapa 

Escorrimentos Minerais X    

Descamações  X   

Pichações   X Muita pichação datadas desde a 
década de 50 do século XX 

Piso do abrigo 

Esburacamentos  X  

O Piso do abrigo apresenta buracos 
irregulares aparentemente para a 
fixação de postes para fechamento 
da parte frontal com palhas. 

Vegetação local 
queimada    Não foi encontrada 

Lixo   X Bastante lixo encontrado dentro e 
fora da lapa 

C D 

B A 
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2.3.2.7 - Sítio da Máquina - São João da Chapada 

Conjunto de muros com uma grande chaminé. Torre alta toda feita de pedras. 
População local chama de máquina, mas nem os mais velhos sabem descrever 
seu uso. Na beira do “córrego da máquina”. A estrutura chama atenção devido à 
sua magnitude. Não foram encontrados relatos escritos com relação a este sítio 
(foto 2.07). 
 

  

 

 

Legenda: (A) Vista do muro lateral; (B) Vista da entrada principal; (C) Vista da torre; (D) 
Fragmentos de telhas. 

FOTO 2.07 - SÍTIO DA MÁQUINA 

2.3.2.8 - Quartel do Indaiá 

Atualmente o povoado é formado por duas famílias Peçanha e Almeida (foto 
2.08). Fica às margens do córrego Caeté Mirim. O antigo quartel era utilizado 
para impedir o fluxo dos Diamantes. Era permitida apenas a passagem do ouro 
quintado. As suas paredes eram de caixotes com barro socado. Hoje no rio tem 
uma draga explorando diamantes.  

A B 

C 

D 
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Legenda: (A) Igreja; (B) Vista do povoado.  

FOTO 2.08 - QUARTEL DO INDAIÁ 

2.3.2.9 - Sítio de Mineração de Sopa (Jequitinhonha) 

A beira do rio Jequitinhonha, nas proximidades de Sopa, foi observado antigo 
garimpo, perturbado por garimpo recente (que apresenta uma estrutura peculiar, 
um tipo de represa feita por taquaras). No local foram observados canais, catas 
e montículos de seixos rolados.  

2.3.2.10 - Lapa de Pinheiros 

Na beira da estrada duas pinturas em um paredão já descascando. Parece que 
estas pinturas remetem a um enorme paredão atrás deste primeiro, com 
desenhos muito bem conservados. Grafismos com cores ainda fortes e de 
tamanhos variados, em bastante quantidade. Camada vegetal protege uma boa 
parte do paredão (foto 2.09). O quadro 2.04 apresenta uma avaliação geral do 
sítio. 

QUADRO 2.04 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO LAPA DE 
PINHEIROS 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO  
DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte 

Sujidades naturais  X  Casas de bichos 

Exposição ao Sol X  X 

O suporte superior das pinturas se encontra 
relativamente bem abrigado, inclusive com 
vegetação em sua frente, o que barra a entrada 
do sol. O suporte inferior recebe sol 
diretamente. 

Escorrimentos Minerais  X   

Descamações  X  
O suporte inferior se apresenta bastante 
descamado, já o superior, que abriga a maioria 
das pinturas possui pouca descamação. 

Pichações X    

Piso do abrigo 

Esburacamentos    Piso rochoso 

Vegetação queimada    Não foi encontrado. 

Lixo    Não foi encontrado lixo no local. 

A B 
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Legenda: (A) Vista do paredão; (B) Detalhe de grafismo rupestre - Pote decorado; (C) Detalhe de 
grafismo rupestre - Cervídeo; (D) Conjunto de figuras; (E) Conjunto de figuras; (F) 
Detalhe de grafismo rupestre - peixe; (G) Vista geral 

FOTO 2.09 - LAPA DE PINHEIROS 

A B 

C D 

E F 

G 
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2.3.2.11 - Sítio de Mineração da “Caixa” 

Espécie de "caixa" de aproximadamente 3 m2 que, segundo informações orais, 
era o local onde prendiam os escravos novos no período do amansamento (foto 
2.10). A caixa é totalmente fechada de pedras e possui uma pequena entrada 
formando uma espécie de escada. Também pode se tratar de um antigo silo, ou 
estrutura de lavagem mineral. Possui antiga estrutura de garimpo com muros de 
pedras logo abaixo do caixa de pedras. 
 

  

Legenda: (A) Sítio; (B) Vista geral de estruturas para mineração. 

FOTO 2.10 - SÍTIO DE MINERAÇÃO DA CAIXA 

2.3.2.12 - Lapa da Serra dos Escravos 

Paredão abrigado com quantidade considerável de grafismos rupestres pré-
coloniais (foto 2.11). Apresenta poucas pichações. A população local tratava 
estas pinturas como sendo dos escravos. Apesar da proximidade com o arraial 
de Pinheiros, as pinturas se encontram muito bem conservadas. O quadro 2.05 
apresenta a avaliação geral do sítio. 

 

  

Legenda: (A) Trilha; (B) Conjunto de grafismos rupestres - Cervídeo 

FOTO 2.11 - LAPA SERRA DOS ESCRAVOS 

 

A B

A B 
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Legenda: (C) Conjunto de grafismos rupestres; (D) Detalhe de depredação. 

FOTO 2.11 - LAPA SERRA DOS ESCRAVOS (continuação) 

QUADRO 2.05 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO LAPA DA  
   SERRA DOS ESCRAVOS 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO  
DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA  ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte  

Sujidades naturais  X  Casas de bichos 

Exposição ao Sol X   

Por estar na parte inferior de um grande 
bloco as pinturas estão bem protegidas. 
A abundante vegetação também não 
deixa que o sol incida diretamente no 
local onde as pinturas se encontram 

Escorrimentos 
Minerais   X  

Descamações  X   

Pichações X   Foram encontrados alguns poucos 
escritos na área próxima às pinturas. 

Piso do abrigo 

Esburacamentos  X  Erosão natural  

Vegetação local 
queimada    Não foi encontrado 

Lixo X    

 

2.3.2.13 - Lapa da Bandeirinha 

Caverna profunda com condutos, canais de pedra, fogão de alvenaria e pedras. 
Água nascente dentro da gruta (foto 2.12). Uma cortina de água na entrada e 
canal artificial ao longo da estrada. Local em, segundo informações locais, viveu 
o Sr. Vitor Venâncio.  

C D 
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Legenda: (A) Vista frontal; (B) Forno. 

FOTO 2.12 - LAPA BANDEIRINHA 

2.3.2.14 - Tapera na Rocha - Sopas 

Tapera incrustada na rocha na saída de Sopas (foto 2.13). A criatividade de seu 
executor a transformou em uma estrutura arquitetônica bastante interessante, 
em que a tapera se confunde com a paisagem. 

 

 

FOTO 2.13 - TAPERA INCRUSTRADA NA ROCHA 

2.3.3 - Manifestações Culturais 

É verdadeiro quando se diz que Minas são muitas, pois, além da diversidade de 
destinos turísticos históricos, existe uma infinidade de lugares pitorescos e 
aprazíveis que conservam uma identidade cultural ainda autêntica, com usos e 
costumes muito específicos, manifestações culturais típicas e atividades 
artísticas que revelam preciosos talentos nas mais diversas áreas. 

Devido à imensidão, à diversidade geográfica e às riquezas do Estado, os 
processos históricos foram diferenciados e o povoamento resultou em regiões 
culturalmente também distintas. 

A B 
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2.3.3.1 - Regiões Culturais 

Apesar da colonização portuguesa ter sido predominante em Minas Gerais, 
observa-se que as nações indígenas de origem e as africanas que aqui 
chegaram, deixaram miscigenados os seus respectivos traços culturais. Assim, 
os fluxos migratórios para as Minas, a miscigenação e os respectivos processos 
históricos que se desenvolveram em diferentes períodos e áreas físico-
geográficas, resultaram em manifestações culturais muito diversificadas e 
significativas, distribuídas em seis regiões do Estado, conhecidas como Regiões 
Culturais, são elas: 

– Café; 

– Zona da Mata; 

– Mineração; 

– Nordeste; 

– Triângulo Mineiro; e, 

– São Francisco. 

Estas são as Minas e as Gerais dos séculos XIX e XX, para as quais vieram e 
ficaram povos sírio-libaneses, alemães, italianos, judeus, ciganos, japoneses, 
chineses, franceses, ingleses, suíços, húngaros e poloneses, que se casaram 
com nossas mulatas, cafuzas e caboclas, promovendo uma valiosa 
miscigenação de idéias, filosofias, modos de vida, valores morais, psicológicos, 
sociais e artísticos. Pouco a pouco, esta mistura foi bordando este 
interessantíssimo tapete cultural que é Minas, mesclado de variadas formas de 
organização familiar, política, produção e ganho. 

Apesar do atual estágio evolutivo do Estado, movido pelo impulso da 
industrialização, urbanização e pela cultura impregnada de modismos oriundos 
de toda parte através dos meios de comunicação de massa, as paixões do seu 
povo e as soluções dadas aos seus problemas mais vitais fazem com que Minas 
ainda mantenha, com brio, as características culturais que a distingue dentre 
todas unidades da Federação. 

A região cultural onde se insere o Parque Estadual do Biribiri é a do Nordeste 
Mineiro, onde diversos aspectos relevantes influenciaram a formação da cultura 
desta região: aspectos físico-geográficos (relevo, clima e hidrografia); vegetação 
e aspectos históricos sociais. 

O processo histórico e os aspectos físico-geográficos de uma região são fatores 
que influenciam a comunidade ali inserida na adoção de vivências que a 
diferenciam de grupos sociais que habitam outras regiões. 

2.3.3.1.1 - Aspectos Físico-Geográficos 

Predomínio do Planalto Atlântico com terrenos cristalinos e elevações que 
variam de 800 a 1800 m de altitude. Apresenta vales fluviais que chegam até 
200 m de altitude.  

O Maciço do Espinhaço é composto pelas Serras: dos Cristais, da Lapa Pintada; 
dos Poções; Serra do Itambé, onde se localiza o Pico do Itambé com 2002 m de 
altitude e a Serra dos Aimorés. 
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O clima nessa região cultural é o Semi-Árido, Tropical e Tropical de Altitude. 

A hidrografia dessa região abrange as seguintes bacias: rio Jequitinhonha, com 
destaque para o rio Araçuaí, um de seus afluentes; do Doce, destacando-se o rio 
Suaçuí Grande; rio Pardo, com atenção para o rio Mosquito; rio Mucuri, na qual 
sobressai o rio Todos os Santos, que banha Teófilo Otoni e rio São Mateus. 

2.3.3.1.2 - Aspectos Histórico-Sociais 

Diferentes culturas se fizeram presentes nesta Região, principalmente as 
culturas índia, portuguesa e negra. Do índio - a tribo Krenak ainda hoje está 
presente na região, o povo herdou a utilização da cerâmica, das construções de 
pau-a-pique e coberturas de sapé, as danças, as indumentárias e instrumentos 
utilizados em alguns folguedos, a alimentação e os vocábulos utilizados para 
denominação de rios, cidades etc; do negro, os cantos, as histórias e a 
religiosidade popular; e do português, além do aprendizado da língua, as 
devoções religiosas, danças e folguedos, o sistema de trabalho, etc. As culturas 
alemã e suíça também contribuíram e ainda contribuem com o processo cultural 
regional, através da exploração e comercialização de pedras preciosas. 

Na formação cultural do povo desta região, existem influências da Região 
Cultural da Mineração devido à exploração de ouro e diamantes no local, 
durante os séculos XVIII e XIX. A atividade mineradora ali se prolonga até hoje 
com a exploração do minério de ferro e o garimpo de pedras preciosas e semi-
preciosas. 

Existem muitas semelhanças culturais entre o povo desta Região e o do 
Nordeste Brasileiro, cujas origens estão no sistema agrário que se caracteriza 
pelo latifúndio, monocultura ou pecuária extensiva, paternalismo, escravismo e 
dependência do poder político ou religioso para a solução de problemas. 
Conseqüentemente, esse povo ainda é conservador na manutenção de 
prerrogativas e privilégios, dependente e submisso.  

Em toda a Região Cultural do Nordeste Mineiro, o povo evidencia hospitalidade, 
vida familiar, formas de mutirão, músicas, maneiras de dançar e uma 
religiosidade toda especial. Na região do garimpo, o tipo “aventureiro” e 
“persistente” ainda vive dias de glória com grandes achados e dias de miséria, 
quando a busca de pedras preciosas é em vão. 

As manifestações folclóricas da Região Cultural do Nordeste Mineiro envolvem o 
rio, as condições climáticas e suas conseqüências sociais, o gado, a migração, a 
política e os garimpos. A tradição oral vem sendo conservada através das 
músicas com os violeiros nas feiras, mercados e festas. 

2.3.3.2 - Diamantina 

A cidade de Diamantina possui além dos atrativos naturais, diversos atrativos 
culturais entre eles estão as tradicionais festas religiosas e as festividades. 

• Semana Santa  

A Semana Santa, é a semana que precede a Páscoa (data móvel), quando a 
Igreja católica celebra a paixão e a morte de Jesus Cristo, filho de Deus. As 
celebrações são precedidas pela procissão das Dores, que acontece na Sexta-
feira anterior ao Domingo de Ramos. Na Quarta-feira à noite acontece a 
Procissão do Encontro, onde o cortejo que acompanha o Senhor, vindo da Igreja 
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de São Francisco, encontra-se em frente à Catedral da Sé, com o cortejo que 
acompanha a Nossa Senhora das Dores, vindo da Igreja do Carmo.  

Diamantina se enfeita para ver a passagem do Senhor Morto e a passagem da 
Mãe Dolorosa, aos sons de cantos seculares, executados pela Banda do 
Terceiro Batalhão de Polícia Militar e acompanhado pelo batido pesado da 
Guarda de Centuriões, em estilo romano. Quem assiste uma Semana Santa em 
Diamantina, nunca mais esquece o batido da Guarda de Centuriões. No 
Domingo de Páscoa, pela manhã, as ruas são ornamentadas e os fiéis colocam 
colchas nas janelas e sacadas para esperar a passagem da procissão, que 
celebra o Cristo ressuscitado. 

• Festa do Divino Espírito Santo  

Festa tradicional de Diamantina desde 1745, no século XVIII, de cunho religioso-
folclórico, com acompanhamento de danças dos caboclinhos, marujos e grupos 
folclóricos. A festa é composta de desfile do cortejo imperial em homenagem à 
Terceira Pessoa da Santíssima Trindade, que passa soberana pelas nossas 
ruas na singela representação da pomba que apareceu sobre as águas, na tarde 
do batismo de Jesus. A festa é transferida todo ano, do dia de Pentecostes, para 
o mês de julho. 

Muito antes do dia da festa, a começar no Domingo da ressurreição, as 
bandeiras do Divino passam a recolher os donativos em toda a cidade. Após os 
nove dias da novena do Divino, no Sábado, realiza-se o mastro na praça Barão 
de Guaicuí, seguidos de fogos de artifício. Conforme manda a tradição, no 
mesmo Sábado, o festeiro, manda carnear e distribuir "o boi do divino". No 
domingo de manhã, é a festa do império, percorrendo as ruas da cidade, e o 
imperador sendo levado com muita pompa até a Igreja de Santo Antônio (Sé). 
Os figurantes são vestidos numa representação de um dos nossos períodos 
históricos. Durante todo o percurso a banda do Terceiro Batalhão de Polícia 
Militar toca a "folia do divino". Alternadamente, apresentam-se grupos folclóricos, 
em várias ruas da cidade. 

• Festa de Santo Antônio  

Padroeiro da cidade (13 de junho) feriado municipal, a festa realizada na 
Catedral Metropolitana e Capela do Pão de Santo Antônio, com trezenas e 
barraquinhas, e na véspera com suspensão de mastros, fogos de artifícios, etc. 
Quando do aparecimento do arraial, escolheu-se Santo Antônio para padroeiro, 
construindo-se a Capela na rua do Burgalhau. Posteriormente, foi transferida 
para a rua Direita. Depois de algumas reformas, foi a igreja demolida e 
reedificada em 1932. 

• Festa do Rosário  

A festa acontece na primeira quinzena de outubro, comemorada na Igreja do 
Rosário de Diamantina. Neste templo, desde a época do Tijuco, já era 
comemorada a Festa de Nossa Senhora dos Pretos. Consiste em novenas, 
mastros, missa festiva e procissão, tendo no dia principal de Nossa Senhora do 
Rosário, o cortejo do Reinado com membros da corte que o acompanham. Além 
das damas trajadas a rigor, cavaleiros, pajens, virgens do cortejo do Rei, fazem 
parte integrante deste, os marujos, caboclinhos e outrora os catopês, 
constituindo desta forma, especial espetáculo de fé religiosa-folclórica que 
agrada a todos que a assistem. 
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• Carnaval  

O carnaval de Diamantina, passou a ser um carnaval de rua somente no 
século XX. A diversão nas ruas da cidade, passou das brincadeiras com água, 
aos Blocos de rua, iniciados pelo Zé Pereira até os Blocos Peixe Vivo e Sapo 
Sêco. Hoje o carnaval diamantinense é exclusivamente o de rua, permanecendo 
dos antigos Blocos, somente o Bloco do Sapo Seco. As ruas centrais são todas 
ornamentadas, e os Blocos se apresentam à tarde, ficando a noite e toda a 
madrugada, animada pelas Bandas e Batucadas. 

• Dia da Seresta  

Comemora-se o dia da seresta, no dia 12 de setembro, data comemorativa do 
nascimento de Juscelino, sendo instituída em sua homenagem. 

Juscelino Kubitschek sentava muitas vezes na escadaria da Igreja de São 
Francisco, para suas serestas e encontros com seus amigos, gostava tanto, que 
uma vez disse: “Uma seresta em Diamantina é mais bela que uma noite de 
trovadores em Nápolis. A cidade toda canta, despreocupada, diluindo na beleza 
dos sons as angústias comuns da vida”. 

O primeiro hino da seresta diamantinense foi o “Peixe Vivo”, e chegou ao Catete 
e ao Palácio do Planalto quando Juscelino chegou à Presidência da República. 
Daí, tornou-se hino nacional de seresta, a começar pela introdução: “zum zum 
zum, lá no meio do mar”. Em outro verso: “é o vento que nos atrasa, é o mar que 
nos atrapalha para no porto chegar”. Como Diamantina não tem mar e o único 
barco que faz parte de nossa história, é o que o Contratador João Fernandes 
mandou construir para Chica da Silva, subentende-se que o “Peixe Vivo”, vem 
da tradição portuguesa, dos marinheiros e navegantes, que encontraram na 
Serra do Espinhaço, um excelente lugar de aclimatação. O mar ficou guardado 
na alma dos diamantinenses e a música, um dos símbolos de Minas Gerais. 

O segundo hino da seresta diamantinense é a canção “Diamantina em 
Serenata”, com os versos do poeta Padre Celso de Carvalho e a música de Lycia 
Pádua Coelho. Nesta canção, muita gente encontra um roteiro turístico, à 
medida que os versos parecem acompanhar a caminhada de uma serenata pela 
ruas. 

• Vesperata 

O surgimento da Vesperata de Diamantina remete ao final do século XIX, 
quando os maestros da Polícia Militar que sucederam João Batista de Macedo - 
o maestro Piruruca, na condução da Banda da Polícia Militar, mantiveram a 
tradição idealizada por ele, de durante as retretas dividir a Banda em grupos e 
destacar os solistas nas sacadas. 

O Major Capelão Walter de Almeida da Polícia Militar relatou sobre retretas e a 
divisão dos músicos nas sacadas para praticar a provocação musical. A Casa 
Paroquial, situada na rua Direita nº 50, abrigou solistas em suas sacadas 
(principio do século XX), quando a fantasia La Mezza Notte ( A Meia Noite ou O 
Anjo da Meia Noite) era executado na atual Praça Joubert Guerra e os solistas 
eram disponibilizados nas sacadas dos sobrados daquela localidade. Nesta 
época, o Monsenhor Walter era vigário da Paróquia e morava exatamente 
naquele sobrado. Testemunha de todos esses detalhes, o Monsenhor Walter 
revelou o repertório que além dos dobrados, peças eruditas. 
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Entre as inúmeras observações que o Monsenhor Walter Almeida ofereceu à 
Comissão por Diamantina Patrimônio Cultural da Humanidade, em 1997, 
destacaram-se aquelas relativas às reuniões musicais no seio das famílias 
diamantinenses, originadas na tradição inglesa de se tomar chá aos finais da 
tarde. Reuniões que se estendiam até à noite e que o Monsenhor Walter 
afirmava que eram "tardes vesperais". Utilizava o termo no sentido de espetáculo 
e de concerto. O modelo dos desafios e de retretas nas sacadas, instituído pelo 
maestro Piruruca em conjunto com a música La Mezza Notte e os costumes das 
tardes vesperais, formam as origens da Vesperata, que é praticada atualmente 
na rua da Quitanda, pela Banda de Música do 3º Batalhão de Polícia Militar e a 
Banda Mirim Prefeito Antônio de Carvalho Cruz, com as pessoas assentadas em 
mesas colocadas sobre as calçadas. As duas Bandas são regidas por um 
maestro ao centro da rua e entremeio às pessoas. 

No final do século XX, Diamantina foi reconhecida pela UNESCO como 
"Patrimônio Cultural da Humanidade". 

2.3.3.3 - Couto de Magalhães de Minas 

No início do século XVIII, entre as primeiras lavras de diamantes, estava o 
pequeno povoado de Rio Manso, que mais tarde se tornaria a cidade de Couto 
de Magalhães de Minas. Da época do apogeu da exploração dos diamantes, 
restaram duas importantes igrejas coloniais na cidade: a Matriz, dedicada a 
Nossa Senhora da Conceição, a qual possui pinturas de Mestre Ataíde, 
renomado pintor de obras sacras, e que são tombadas pelo IEPHA; e, a 
pequena Capela do Bom Jesus do Matozinhos. 

A cidade de Couto de Magalhães de Minas é marcada pelas festividades e por 
tradicionais comemorações religiosas, como: 

• Festa de Nossa Senhora do Rosário 

Acontece no mês de setembro, a data é móvel. A festa centenária tem cunho 
religioso e folclórico. A parte litúrgica inclui missas, procissões, mastro, dentre 
outros. A parte folclórica é integrada por tradições como danças e números 
musicais (marujada), subida do mastro e espetáculo pirotécnico. A Festa tornou 
forte a fé do povo e a cidade recebe vários romeiros que louvam a Nossa 
Senhora. 

• Semana Santa 

Data móvel. Marcada pela fé, procissões tradicionais, encenação da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo com procissão de Via Sacra ao vivo. 

• Carnaval 

Data móvel. Devido à proximidade de Diamantina (30 km), Couto de Magalhães 
torna-se um atrativo interessante durante o carnaval. Pode-se aproveitar as 
belezas naturais das cachoeiras para descansar durante o dia e se animar à 
noite na praça da cidade. Muitos foliões aproveitam também o carnaval 
diamantinense se hospedando com tranqüilidade e segurança em Couto de 
Magalhães. 
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• Forró na Praça 

Durante o mês de junho, as festas juninas são comemoradas pela cidade num 
grande forró que acontece na praça. A festa tem concurso de quadrilha, 
casamento na roça e barraquinhas que garantem animação e muito divertimento. 

• Coutense Ausente 

Acontece no mês de julho, a data é móvel. Festa que tem como objetivo reunir 
os antigos moradores da cidade. São três dias de festa regados com muitos 
shows, cerveja, banhos no rio e reencontro de amigos distantes. 

Trabalhos em artesanato (bambu, barro, palha, madeira) são uma referência da 
região, como também outras expressões culturais.  

Em Couto de Magalhães também são encontrados registros históricos e culturais 
como pinturas rupestres e túneis cavados por escravos com intenção de fuga. 

2.4 - Uso e Ocupação da Terra e Problemas Ambientais Decorrentes 

RIBEIRO et al. (1998) revela que o Alto Jequitinhonha era caracterizado pela 
presença de pequenas propriedades familiares e forte migração. O sistema de 
produção do pequeno agricultor estava consolidado na formação da casa, roça, 
pastagem, farinheira, dentre outras estruturas. Uma das garantias de reprodução 
familiar consistia no denominado “direito de solta” do gado nas chapadas. 

A idéia das terras das chapadas como área coletiva de exploração é reforçada 
por GOZA et al. (1988): no Alto e Médio Jequitinhonha a ocupação do espaço 
ocorreu com o estabelecimento de uma relação entre as áreas de grotas e 
chapadas. Segundo os autores, essa relação ultrapassa a esfera geográfica e é 
percebida na constituição das relações sociais e econômicas.  

As grotas são regiões de vale, possuidoras de recursos hídricos suficientes para 
a exploração agrícola. As chapadas (ou chapadões) são áreas planas e altas, 
terras de recurso hídrico mais escasso. Os moradores da região estabeleciam o 
denominado “complexo grota-chapada”, onde as atividades realizadas tanto em 
uma área quanto em outra eram complementares. O pequeno produtor plantava 
na grota, mas recorria à chapada para usos coletivos: caça, cata de lenha, 
pecuária, coleta de frutas e raízes, etc. Portanto, a reprodução da situação do 
pequeno agricultor somente se assegurava com o uso coletivo das terras da 
chapada (GOZA et al., 1988). 

Historicamente, as principais atividades econômicas desenvolvidas na região do 
Vale do Jequitinhonha são relacionadas ao extrativismo, sendo uma região que 
evoluiu a partir da exploração de ouro e diamante, além da agricultura e 
pecuária. A agricultura apresenta um baixo nível de desenvolvimento 
tecnológico, sendo também a região bastante limitada pelas condições de solo e 
relevo, o que resulta em baixos níveis produtivos. A pecuária é, em grande parte, 
desenvolvida de forma extensiva. 

2.4.1 - Uso e Ocupação do Solo 

De acordo com os dados referentes a condição legal das terras nos municípios 
da área de influência do Parque, essas somam um total de 73.114,924 hectares, 
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distribuídos da seguinte forma: 70.742,841, ou seja 96,76% são proprietários da 
terra, 0,97% são arrendatários, 2% parceiros e 0,27% ocupantes (quadro 2.06). 

QUADRO 2.06 - ÁREAS DOS ESTABELECIMENTOS POR CONDIÇÃO DO 
PRODUTOR E POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIOS CONDIÇÃO DO PRODUTOR ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Proprietário 62.934,41 96,98 

Arrendatário 377,67 0,58 

Parceiro 1.456,68 2,24 
Diamantina 

Ocupante 125,14 0,19 

Proprietário 7.808,42 94,98 

Arrendatário 329,12 4,00 

Parceiro 10,00 0,12 
Couto de Magalhães 

de Minas 

Ocupante 73,46 0,89 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996 

Em relação a condição das terras, segundo grupo de atividade econômica, 
percebe-se que a produção mista (lavoura e pecuária) é predominante. Esta 
atividade envolve 38,59% das terras, em seguida observa-se, com 27,88% a 
presença da pecuária, sucedida da lavoura temporária, com 13,07% 
(quadro 2.07). 

QUADRO 2.07 - CONDIÇÃO LEGAL DAS TERRAS POR GRUPO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA, SEGUNDO O MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS 

GRUPO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

ÁREA (ha) ÁREA (%) ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Lavoura temporária 7.756,792 11,95 1.804,973 21,96 

Horticultura e produtos de viveiro 91,130 0,14 422,904 5,14 

Lavoura permanente 7.105,324 10,95 505,040 6,14 

Pecuária 17.426,584 26,85 2.963,520 36,05 

Produção mista (lavoura e pecuária) 25.693,157 39,59 2.524,570 30,71 

Silvicultura e exploração florestal 264,930 0,41 - - 

Produção de carvão vegetal 6.556,000 10,10 - - 

TOTAL 64.893,917 100 8.221,007 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996. 

Observa-se que especificamente para o município de Couto de Magalhães de 
Minas, a pecuária é a atividade predominante, seguida da produção mista. 
Quanto à horticultura e produtos de viveiro, ao comparar esta atividade entre os 
dois municípios, percebe-se que ela esta presente em média cinco vezes mais 
no município de Couto de Magalhães de Minas do que em Diamantina.  

Observa-se ainda que em Diamantina, existe uma distribuição equilibrada entre 
as seguintes atividades: lavoura temporária, lavoura permanente e produção de 
carvão vegetal. 
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Quanto à área total dos estabelecimentos, conforme quadro 2.08, não foram 
encontradas propriedades com mais de 10.000 ha. Especificamente no 
município de Couto de Magalhães de Minas não havia propriedades medindo 
mais do que 5.000 ha, e, há somente uma área neste grupo, de 2.000 ha a 
menos de 5.000 ha, que representa, em termos de tamanho, 25,69% do total das 
áreas do município. Grande parte das áreas deste município, isto é, 49,41% 
situam-se entre 200 ha a menos de 1.000 ha. 

Em Diamantina, 49,12% das áreas medem mais do que 2.000 ha; 32,67% são 
áreas de 200 ha a menos de 1.000 ha; e, 13,68% das áreas localizam-se no 
grupo de 20 ha a menos de 200 ha. 

QUADRO 2.08 - ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS POR CONDIÇÃO LEGAL DAS  
TERRAS POR GRUPO DE ÁREA TOTAL, SEGUNDO O MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS 

GRUPO DE ÁREA 

ÁREA (ha) ÁREA (%) ÁREA (ha) ÁREA (%) 

Menos de 1 ha 3,216 0,00 0,180 0,00 

1 a menos de 2 ha 40,934 0,06 2,000 0,02 

2 a menos de 5 ha 249,430 0,38 23,340 0,28 

5 a menos de 10 ha 379,280 0,58 97,594 1,19 

10 a menos de 20 ha 919,944 1,42 216,703 2,64 

20 a menos de 50 ha 2.290,546 3,53 491,300 5,98 

50 a menos de 100 ha 3.340,037 5,15 411,440 5,00 

100 a menos de 200 ha 3.246,537 5,00 805,170 9,79 

200 a menos de 500 ha 11.223,194 17,29 2.635,280 32,06 

500 a menos de 1.000 ha 9.983,000 15,38 1.426,000 17,35 

1.000 a menos de 2.000 ha 1.347,359 2,08 - - 

2.000 a menos de 5.000 ha 25.578,440 39,42 2.112,000 25,69 

5.000 a menos de 10.000 ha 6.292,000 9,70 - - 

sem declaração - - - - 

TOTAL 64.893,917 100 8.221,007 100 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996. 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 1996, conforme quadro 2.09, a 
utilização das terras e a condição do produtor são as seguintes: 55,05% das 
terras são utilizadas como pastagens naturais, do total da área de pastagens 
naturais, apenas 2,24% não são proprietários, e, destes 1,43% são 
arrendatários.  

Do total de pastagens plantadas, somente 1,98% das terras estão com 
parceiros, arrendatários ou ocupantes. Essas pastagens representam 20,33% 
em relação ao total de áreas por utilização da terra.  

As lavouras temporárias respondem por 19,96% do total de terras, destas 12% 
estão em descanso. Em relação ao total de lavouras temporárias, 3,08% 
encontram-se com arrendatários, 1,47% estão com parceiros, e, 1,95% estão 
com ocupantes. Das lavouras temporárias em descanso 1,80% encontram-se 
com arrendatários, 2,22% com parceiros, e, 0,31% com ocupantes, o restante 
permanece com os proprietários.  
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De acordo com as lavouras permanentes, estas somam 4,66% do total da área 
dos estabelecimentos. Das lavouras permanentes, em relação ao seu total, 
0,81% estão com arrendatários, 1,9% com parceiros, e, 1,7% encontram-se com 
ocupantes. 

QUADRO 2.09 - ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS POR UTILIZAÇÃO DA TERRA  
E CONDIÇÃO DO PRODUTOR, SEGUNDO O MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES  
DE MINAS UTILIZAÇÃO DA TERRA 

CONDIÇÃO DO 
PRODUTOR HECTARE CONDIÇÃO DO 

PRODUTOR HECTARE 

Proprietário 1.272,990 Proprietário 436,985 

Arrendatário 11,994 Arrendatário 2,420 

Parceiro 33,000 Parceiro 1,000 
Lavouras permanentes 

Ocupante 25,198 Ocupante 5,030 

Proprietário 2.483,737 Proprietário 370,832 

Arrendatário 73,705 Arrendatário 20,328 

Parceiro 43,840 Parceiro 1,200 
Lavouras temporárias 

Ocupante 46,849 Ocupante 12,760 

Proprietário 4.033,899 Proprietário 376,310 

Arrendatário 15,116 Arrendatário 67,760 

Parceiro 102,000 Parceiro 0,500 
Lavouras temporárias em 

descanso 

Ocupante 3,060 Ocupante 11,240 

Proprietário 19.270,926 Proprietário 1.390,664 

Arrendatário 69,852 Arrendatário 71,390 

Parceiro 301,840 Parceiro 0,500 
Pastagens naturais 

Ocupante 13,267 Ocupante 17,260 

Proprietário 6.459,009 Proprietário 1.186,862 

Arrendatário 2,420 Arrendatário 4,840 

Parceiro 142,000 Parceiro 1,000 
Pastagens plantadas 

Ocupante 4,420 Ocupante - 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996 

A base econômica da população rural dos municípios localizados na área de 
influência do Parque é a agropecuária e o extrativismo, compondo um mosaico 
de atividades, que agrupadas são responsáveis pela sobrevivência das pessoas, 
gerando renda monetária ou o produto para consumo familiar. As duas 
atividades ganham dimensões históricas, culturais e sociais na medida em que 
estabelecem as relações entre as famílias e as comunidades e são capazes de 
reproduzir o modo de vida dessa população, com seus usos e costumes. 

Diamantina é a cidade-pólo, que centraliza a maior parte do grande comércio, 
indústria e serviço, representando um dos mais procurados destinos da migração 
da região e está mudando o seu perfil econômico, graças à implantação e 
ampliação da FAFEID (Faculdades Federais Integradas de Diamantina) e o 
crescimento do turismo. 
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2.4.2 - Análise dos Principais Problemas Ambientais Decorrentes do Uso e  
 Ocupação do Solo na Região do Parque 

A região do Parque Estadual do Biribiri apresenta uma série de ameaças que 
põem em risco a manutenção da paisagem e a conservação da biodiversidade 
do Parque. Esses problemas são decorrentes principalmente da história de 
utilização irregular da região para os mais variados fins. 

• Gado 

A criação de gado, no Estado de Minas Gerais é uma atividade culturalmente 
estabelecida há centenas de anos, havendo uma forte ligação do mineiro com a 
atividade e com os produtos dela derivados. 

Essa atividades causa vários impactos sobre o meio ambiente, tais como a 
perda de hábitats causados pela aceleração de processos erosivos, pela 
compactação do solo e pela quebra e pisoteio da vegetação, a poluição de 
nascentes por excrementos, o uso do fogo para estimular a rebrota de pastagens 
e a disseminação de espécies exóticas e rústicas, em especial de capins 
africanos. 

• Extração Vegetal 

A extração vegetal, principalmente de madeira, é um problema que ocorre em 
todas as áreas de Floresta. A retirada de árvores muitas vezes causa a abertura 
de clareiras em meio à floresta, ocasionando o efeito de borda e, 
conseqüentemente, prejuízos para a conservação da biodiversidade local. 

Os remanescentes florestais da região são de extrema importância para a 
conservação da diversidade de animais silvestres, em especial de mamíferos de 
médio a grande porte e de uma série de espécies de aves e répteis. Além disso, 
nos ambientes abertos muitas vezes ocorre a colonização por plantas exóticas e 
rústicas, tais como o capim-gordura (Melinis minutiflora), a braquiária (Brachiaria 
sp.) e a samambaia (Pteridium aquilinum). 

A extração de espécies campestres, principalmente de sempre-vivas, bem como 
de espécies das famílias Bromeliaceae e de Orchidaceae, entre outras, 
compromete a manutenção da biodiversidade da região, visto que muitas das 
espécies afetadas são endêmicas dos ecossistemas locais e apresentam 
populações pequenas. 

Um impacto possível de ocorrer no futuro é a superpopulação de algumas 
espécies comuns em áreas degradadas, como conseqüência da ampliação de 
zonas de cultivo. Muitas vezes, inclusive, essas espécies tornam-se pragas. 

• Extração Mineral 

O garimpo e a extração de areia e terra são atividades que causam grandes 
impactos ambientais, principalmente a remoção da vegetação, a erosão, o 
aumento da turbidez da água a jusante e o assoreamento de rios e córregos. 

A situação de rios como o Pinheiros e o Jequitinhonha, com águas bastante 
turvas com baixa qualidade, grandes bancos de areia evidenciando forte 
assoreamento e com uma ictiofauna bastante empobrecida, demonstra a 
magnitude dos impactos decorrentes dessas atividades quando não há o devido 
controle. 
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Observou-se na região alguns efeitos já consolidados da implantação de 
estradas, como por exemplo: alteração de geoformas pelos cortes, aterros, 
cavidades de extração de materiais de construção e formação de áreas de bota-
fora. 

• Caça, Pesca e Apanha de Animais Silvestres 

Embora pouco freqüente, a caça ocorre na região, sendo direcionada 
principalmente a espécies cinegéticas, como os tatus, lagartos e mocós, e 
granívoras canoras como o curió e o azulão. A caça e a captura, associada à 
presença de animais domésticos que predam espécies silvestres (em especial 
cães e gatos) certamente provocaram e provocam o rareamento dessas 
espécies, tanto no PEB como em seu entorno. 

A pesca, por sua vez, é intensamente praticada em várias áreas da região, em 
alguns casos, ocorrem arrastos com redes de malha fina ao longo da vegetação 
marginal de córregos, capturando indistintamente juvenis e adultos das espécies 
locais. 

• Presença de Espécies Exóticas 

A presença de espécies exóticas no Parque e seu entorno imediato diz respeito 
tanto a espécies vegetais quanto animais. No primeiro caso, são da maior 
importância as espécies de gramíneas africanas introduzidas para a formação de 
pastagens, em especial a braquiária (Brachiaria sp.) e o capim meloso (Melinis 
minutiflora), além da samambaia (Pteridium aquilinum), grande invasora de 
ambientes alterados. Estas espécies são bastante resistentes e rústicas, e 
deslocam outras espécies durante o processo competitivo, sendo portanto, uma 
ameaça à biodiversidade da região. 

Quanto à fauna, merece destaque na região a abelha africana (Apis melifera). 
Esta espécie, quando enxameia, muitas vezes fixa novas colônias em ocos de 
árvores, reduzindo a disponibilidade desse sítio de reprodução para as muitas 
espécies de aves que dele são dependentes, enxames dessa abelha podem 
também atacar animais silvestres, causando a morte de muitos deles. 

Moradores da região atestaram que carpas e bagres exóticos também foram 
soltos visando povoar os reservatórios artificiais próximos à Vila do Biribiri, a 
introdução de espécies representa um risco efetivo de contaminação biológica e 
perda de biodiversidade. 

• Fogo 

A queimada, que provoca conseqüências maléficas e até catastróficas ao 
ambiente, é uma das práticas mais antigas e arraigadas da população brasileira.  

Decorrentes de causas variadas, com freqüência ocorrem incêndios na região do 
Parque, comprometendo desde as formações campestres até florestas ciliares e 
manchas naturais de floresta nas áreas de grande altitude. Por conseqüência, 
infere-se que tenham reduzido e reduzam populações de animais silvestres 
nelas existentes ou que nelas se refugiam. 

Incêndios afetam direta e indiretamente as comunidades vegetais e animais, 
alterando a disponibilidade de recursos, eliminando abrigos de proteção, 
eliminando sítios de reprodução, destruindo ninhos e matando ovos, filhotes e 
aves adultas queimadas, por intoxicação pela fumaça e de fome, como 
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conseqüência, mesmo que temporária, da supressão e empobrecimento de 
ambientes. 

• Comprometimento dos Rios 

Alguns fatores atualmente são os maiores responsáveis pelo comprometimento 
de alguns rios da região, com destaque para poluição doméstica, lixo, existência 
de barragens locais, extração de areia e garimpo, criação de gado, retirada de 
vegetação ciliar. Estes fatores causam a perda da qualidade das águas 
superficiais e a perturbação da fauna aquática, com conseqüências indiretas 
para a fauna terrestre e para a qualidade das águas da região como um todo. 

2.5 - Características da População Regional 

2.5.1 - Demografia 

Este capítulo está subdivido em itens: população total, por gênero, por situação 
de moradia e por grupos de idade. O item final refere-se aos processos de 
migração regional, uma vez que são importantes no entendimento das redes de 
relações familiares e de trabalho. 

A população da bacia do rio Jequitinhonha apresentou um crescimento de 3,3% 
no período 70/80 e de 7,4% em 80/91, ou seja, um crescimento de 0,6% ao ano. 
Até 1991, de acordo com o Diagnóstico Ambiental da Bacia do Rio Jequitinhonha 
(MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 1997), a população rural dessa região 
representava 53% da população total. No entanto, a mesma fonte revela que 
houve grande decréscimo na população do meio rural, com migração sentido 
rural/urbano, uma vez que essa população rural representava 72,4% da 
população total, em 1970. Ainda segundo o Diagnóstico Ambiental, 52% da 
população da bacia estava concentrada na faixa etária até 19 anos e, em relação 
ao gênero, a população masculina apresentava uma pequena predominância 
numérica sobre a feminina. 

Segundo MATOS (2000), apesar de representar 10% da área total do estado, a 
região do Jequitinhonha (composta pelos municípios do Alto, Médio e Baixo 
Jequitinhonha e pela área da SUDENE) enfrenta uma diminuição constante de 
sua população. No período de 1991 a 1996, a região tinha perdido, em números 
absolutos, um contingente populacional de aproximadamente 8 mil pessoas. Nas 
três últimas décadas (de 70/80, 80/91) as taxas de crescimento de Minas Gerais 
apresentam crescimento relativamente baixo, inclusive menores que as taxas do 
país. No Jequitinhonha, as taxas de crescimento demográfico foram 
praticamente nulas, como demonstrado no quadro 2.10. 

QUADRO 2.10 - POPULAÇÃO E TAXAS DE CRESCIMENTO DO BRASIL, DE MINAS 
GERAIS E DO DA REGIÃO DO JEQUITINHONHA 

PERÍODOS BRASIL MINAS GERAIS JEQUITINHONHA JEQUITINHONHA (%) 

1970 94.508.583 11.487.415 789.616 6,95 

1980 119.002.706 13.378.553 824.102 6,16 

1970/1980 (%) 2,33 1,54 0,31 - 

1991 146.154.502 15.743.152 901.341 5,73 

1980/1991(%) 1,89 1,49 0,82 - 

1996 157.070.163 16.673.097 893.442 5,36 

1991/1996 (%) 1,45 1,15 -0,18 - 

Fonte: IBGE. In: MATOS, 2000. 
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Apesar do crescimento demográfico lento ocorrido no estado, as taxas são 
superiores a 1, o que não ocorre no Jequitinhonha. A situação de taxas nulas de 
crescimento populacional pode ser compreendida dentro do processo de 
estagnação econômica vivenciado pela região do Jequitinhonha. 

Ainda de acordo com o autor, ao comparar a população de cada um dos 
municípios que compõem o Jequitinhonha, evidencia-se que nessa região as 
cidades são de porte modesto e o contingente populacional residente no meio 
rural ainda era muito expressiva (MATOS, 2000). 

RIBEIRO (2000) relata que o povoamento do Alto Jequitinhonha concentrou-se 
nas áreas de grota, onde os agricultores poderiam fazer a roça, utilizando-se dos 
recursos naturais existentes: água e solo fértil. Para manter a fertilidade do solo, 
utilizavam-se do sistema de pousio. Contudo, o crescimento populacional 
resultou na pressão para um uso mais intenso do solo, apresentando duas 
conseqüências: (i) diminuição do tempo de pousio (e de recomposição do solo, 
comprometendo a fertilidade) e (ii) intensificação do processo migratório. 

A situação dos agricultores do Alto Jequitinhonha não permitiu que houvesse 
incorporação de tecnologias ou mesmo modificação do sistema produtivo, que 
poderiam atenuar as conseqüências citadas. 

2.5.1.1 - População Total 

Os municípios da área de influência do Parque somam um total territorial de 
4.463,85 km2, distribuídos conforme o quadro 2.11, que apresenta também a 
densidade demográfica.  

QUADRO 2.11 - DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA POR MUNICÍPIO E DENSIDADE 
DEMOGRÁFICA 

MUNICÍPIOS ÁREA (km2) DENSIDADE DEMOGRÁFICA 
(hab/km2) 

Diamantina 3.980,52 11,12 

Couto de Magalhães de Minas 483,33 8,29 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

No que diz respeito a densidade demográfica, a média dos municípios é de 
10,81 hab/km2. O município de Couto de Magalhães de Minas apresenta uma 
menor quantidade de habitantes/km2, em relação ao município de Diamantina. 

Quanto a dinâmica populacional, observa-se um decréscimo de 1,39% do ano de 
1991 para 1996, seguida de um aumento da população residente em 1,32% do 
ano de 1996 para 2000.  

Todavia ao observar os municípios separadamente verifica-se que em 
Diamantina a redução populacional foi de 2,02% de 1991 para 1996, e, deste 
ano para o ano de 2000 observa-se um aumento de 1,96%. Já, em Couto de 
Magalhães de Minas de 1991 para 1996 há um crescimento de 5,48%, seguido 
de um decréscimo populacional de 5,32% do ano de 1996 para 2000, conforme 
quadro 2.12. 
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QUADRO 2.12 - POPULAÇÃO RESIDENTE POR MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO RESIDENTE 
MUNICÍPIOS 

1991 1996 2000 

Diamantina 44.299 43.405 44.259 

Couto de Magalhães de Minas 4.012 4.232 4.007 

Total 48.311 47.637 48.266 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

2.5.1.2 - População por Gênero 

Segundo o Censo Demográfico de 2000, nos municípios citados acima verifica-
se um certo equilíbrio na distribuição por sexo, de um total de 48.266 habitantes, 
50,97% pertence ao sexo feminino e 49,03% ao sexo masculino (quadro 2.13). 

QUADRO 2.13 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO SEGUNDO O SEXO, POR  
MUNICÍPIO  

SEXO 
MUNICÍPIO 

HOMEM MULHER 
POPULAÇÃO TOTAL 

Diamantina 21.677 22.582 44.259 

Couto de Magalhães de Minas 1.989 2.018 4.007 

TOTAL  23.666 24.600 48.266 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

A pequena predominância da população do sexo feminino também é verificada 
no Alto Jequitinhonha, onde 50,3% da população é composta por mulheres. Dos 
15 municípios que formam o Alto Jequitinhonha, somente 6 apresentam maior 
proporção de população masculina: Carbonita, Itamarandiba, Senador Modestino 
Gonçalves, Serro, Turmalina e Presidente Kubitschek. 

2.5.1.3 - População por Situação de Moradia 

Dos municípios que integram a área de influência do Parque, cerca de 85,76% da 
população situa-se na zona urbana, e 14,24% reside na zona rural (quadro 2.14). 
Nota-se que no município de Couto de Magalhães de Minas 90,36% da população 
localiza-se na área urbana. 

QUADRO 2.14 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR SITUAÇÃO DE MORADIA  
E POR MUNICÍPIO 

SITUAÇÃO 
MUNICÍPIO 

URBANA RURAL 

Diamantina 37.774 6.485 

Couto de Magalhães de Minas 3.621 386 

TOTAL 41.395 6.871 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

No Alto Jequitinhonha, 58% da população reside em zona urbana. Além de 
Felício dos Santos, 3 municípios do Alto Jequitinhonha possuem maior 
proporção de pessoas residindo na área rural: Chapada do Norte, Minas Novas e 
Senador Modestino Gonçalves. A maior proporção de moradores em zona 
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urbana é de Couto, que supera, inclusive, a cidade-pólo da região, Diamantina, 
onde 85,35% da população reside na área urbana.  

2.5.1.4 - População por Grupos de Idade 

Considerando os dados populacionais agregados por grupos de idade, expostos 
pelo Censo Demográfico 2000, em relação aos municípios referenciados neste 
estudo, temos a seguinte situação (quadro 2.15). 

QUADRO 2.15 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR GRUPOS DE IDADE E POR  
MUNICÍPIO 

GRUPOS DE IDADE (anos) 
MUNICÍPIO 

0 a 4  5 a 9  10 a 19  20 a 29  30 a 39  40 a 49  50 a 59  60 ou 
mais 

Diamantina 4.274 4.890 10.619 7.092 6.243 4.379 2.903 3.859 

Couto de Magalhães 
de Minas 411 492 928 626 512 390 266 382 

TOTAL 4.685 5.382 11.547 7.718 6.755 4.769 3.169 4.241 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

No que se refere à distribuição etária da população nota-se que 9,7% dos 
habitantes da Área de Influência, no ano de 2000, encontravam-se na faixa de 0 
a 4 anos, e, 11,15% no grupo de idade de 5 a 9 anos. A população entre 10 a 19 
anos representa 23,92%, neste grupo encontra-se concentrado o maior numero 
de pessoas de toda região. A faixa etária dos 20 a 29 anos apresenta um 
percentual de 15.99%, no grupo de idade de 30 a 39 anos é de 13,99%, de 40 a 
49 anos é de 9,88%, de 50 a 59 anos é de 6,56%, e a população acima de 60 
anos representa 8,78%.  

2.5.1.5 - Migração 

MARTINS (2000) salienta que, além do escasso contingente populacional, aliado 
à acentuada pobreza das áreas norte e nordeste de Minas Gerais, havia grandes 
contingentes de trabalhadores que migravam desde a década de 1870. 
GOZA et al. (1988) afirma que a migração foi responsável pela transição do 
trabalho escravo para o livre nas lavouras de café da zona da mata. 

A migração era um processo tão intensamente vivido e observado, que a 
imprensa da época não se furtou a tecer seus comentários: “Essa emigração de 
nossos braços de serviço em direção aos municípios do Sul, reduzindo os 
nossos lavradores a um quase desespero, continua ainda e cada vez mais 
acrescida. Não se passa uma semana sem que vejamos levas numerosíssimas 
deixando-nos, em auxílio aos que contam com outros recursos que não nós” (O 
Serro. Serro, 7 de maio de 1893, p. 1, citado por MARTINS, 2000).  

As migrações de agricultores mineiros para a região sudeste iniciaram na 
década de 30, sendo extremamente significativas a partir dos anos 60, quando o 
setor industrial ofertava empregos para pessoas com pouca qualificação, com 
salários que permitiam aos migrantes terem acesso a bens de consumo que 
dificilmente poderiam ter nas áreas rurais de origem (RIBEIRO, 2002).  

São Paulo era o principal destino dos migrantes na década de 70, uma situação 
que, no princípio apresentou caráter vantajoso, já que o país estava 
aparentemente saindo de uma situação de atraso associada ao rural arcaico, 



 2.58

encontra o seu reverso na década de 80 com o inchaço das cidades devido ao 
intenso fluxo populacional e diminuição considerável de postos de trabalho menos 
qualificados. Já nos anos 80, a migração tomava outro rumo, que não São Paulo: 
as grandes obras ocorridas nos anos finais da ditadura militar, embora nesses 
casos as condições de migração eram mais precárias (RIBEIRO, 2002).  

De acordo com MATOS (2000) o Alto Jequitinhonha chegou a ser o destino de 
migrantes durante o século XVIII, devido às intensas atividades minerárias 
naquele período. O Médio e Baixo Jequitinhonha, por sua vez, tornaram-se 
áreas atrativas para migração de mineiros de outras regiões, nordestinos e 
baianos, quando da expansão da pecuária, no século XIX e nas décadas iniciais 
do século XX. No entanto, a economia depressiva da região do Jequitinhonha 
acabou por expulsar a população para outros locais, em busca de trabalho e de 
melhores condições de vida.  

Para GALIZONI (2000), a migração definitiva ou sazonal já faz parte da vida dos 
agricultores do Jequitinhonha, pelo menos nos últimos 100 anos, pois já havia 
migração para trabalhar nas lavouras de café no leste de Minas Gerais, no 
século XIX. Esta autora esclarece que o dilema vivido pelas famílias do 
Jequitinhonha é a divisão das terras, com o aumento do número de seus 
membros, o que resultou na criação de estratégias como a migração de parte de 
alguns familiares, permitindo que a propriedade fosse mantida com o mínimo de 
fragmentação e, ao mesmo tempo, gerasse renda monetária para sua 
manutenção e melhoramento.  

A perspectiva de migração, sob o ponto de vista do migrante, é entendida como 
recriação das condições de trabalho que foram perdidas (expulsão), mas 
também a busca por condições melhores de vida em outros locais (atração). 
GOZA et al. (1996) aponta que a estagnação econômica e as mudanças 
estruturais recentes no Vale do Jequitinhonha, com reorganização da 
distribuição de terras e conseqüente perda de elos produtivos para segmentos 
da população, fizeram com que houvesse fluxos migratórios em larga escala, 
com destino à Belo Horizonte e outros estados. 

A migração temporária está fortemente relacionada com a sazonalidade das 
safras no local de origem dos migrantes. Verificou-se, na pesquisa de campo 
realizada junto às comunidades do entorno do Parque, a incorporação dessas 
estratégias por diversas famílias. No entanto, a migração sazonal está trazendo, 
como resultado prático, não a melhoria da propriedade, com a compra de gado, 
cavalos e outros animais. O que se percebe é que o dinheiro economizado com 
o trabalho da migração sazonal está permitindo tão somente a sobrevivência da 
família (inclusive família estendida: tios, cunhados, avós sem aposentadoria) até 
o período seguinte de migração. A migração está trazendo renda monetária para 
a subsistência da família e não a melhoria das condições da propriedade. 

RIBEIRO (2002) também salientou a característica de formação de redes de 
conterraneidade, onde as rotas migratórias eram comuns e realizadas em 
grupos, que davam proteção e suporte aos indivíduos. Comumente, os 
migrantes seguiam rumo definido não só pelas oportunidades, mas pela 
presença de um parente ou um conterrâneo no local, recriando ou reproduzindo 
uma relação semelhante àquela que possuíam na comunidade de origem. 

Além da forte associação com a economia da região, outro fator que contribui 
para a migração é o uso e ocupação do solo, dado geográfica, cultural e 
historicamente. GOZA et al. (1988) apontam as disparidades ocupacionais da 
região para a compreensão do processo migratório no Jequitinhonha. Revelam 
ainda que as taxas líquidas de migração nas décadas de 70 e 80 são 
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indicadores de uma economia local instável, incapaz de reter a população 
residente, que migra definitivamente ou em caráter temporário.  

2.5.2 - Infra-estrutura Social 

Os indicadores de saneamento básico são compostos pelos serviços de 
abastecimento de água, coleta e destinação final de esgoto sanitário e de 
resíduos sólidos. Estes indicadores são de fundamental importância para a 
determinação da qualidade de vida da população, uma vez que a ausência de 
rede e tratamento de água e esgoto e a disposição inadequada de lixo trazem 
riscos para a saúde da população, além de contribuírem para a degradação 
ambiental da região. 

Os problemas de saúde pública são uma das conseqüências negativas advindas 
da falta deste tipo de infra-estrutura, e resulta diretamente no aumento de 
doenças e, paralelamente, no aumento nos gastos dos serviços de atendimento 
à saúde. 

De acordo com a FUNASA (2004) os riscos para a saúde, relacionados com a 
utilização da água, podem ser divididos em duas categorias:  

- Ingestão de água contaminada por agentes biológicos (bactérias, 
vírus e parasitas), ocorrendo por contato direto, por meio de insetos 
vetores que necessitam da água em seu ciclo biológico; e, 

- Pela contaminação da água causada por acidentes ambientais, por 
poluentes químicos e radioativos, geralmente provenientes de 
esgotos industriais. 

Ainda de acordo com a FUNASA (2004) as doenças usualmente advindas da 
falta ou inadequação das estruturas de saneamento básico são: Leptospirose, 
Giardíase, Amebíase, Hepatite infecciosa, Diarréia aguda, Febre tifóide, Cólera, 
Escabiose, Pediculose (piolho), Tracoma, Conjuntivite bacteriana aguda, 
Salmonelose, Enterobíase, Tricuríase, Ancilostomíase e Ascaridíase. 

Existem ainda as doenças que acometem os indivíduos através de vetores que 
se relacionam com a água: Malária, Dengue, Febre amarela, Filariose. Outro 
modo de se contrair doenças (Esquistossomose, por exemplo) é pelo contato da 
pele com a água contaminada. Embora algumas doenças como Teníase e 
Cisticercose sejam provocadas pela ingestão de carne mal cozida, estas podem 
estar relacionadas com a contaminação pelas fezes, ou seja, a falta de 
esgotamento sanitário.  

A implantação/melhoria das estruturas de saneamento básico norteiam as 
medidas saneadoras ou preventivas dos problemas citados. Deste modo, a 
coleta de dados sobre saneamento básico é de suma importância para este 
estudo, sendo possível fazer algumas considerações a respeito, de saúde, 
gastos públicos nesta área, e, sobretudo, qualidade de vida da população.  

2.5.2.1 - Abastecimento de Água 

RIBEIRO et al. (2003) analisando a relação entre recursos hídricos e população 
rural do Vale do Jequitinhonha, demonstra que existem vários princípios 
associados ao consumo de água. A água, na percepção dessa população, pode 
ser dividida, mas é um recurso público, um dom da natureza; não é bem 
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mercantil, na medida em que uns tem mais direito que outros ao acesso e aos 
pontos melhores para captação (por serem donos da terra onde está a nascente 
ou o rio, talvez), mas não costumam negar água para outras pessoas; água boa 
é a “água fina”, dá um sentido de leveza no beber.  

De acordo com o Censo Demográfico (2000), os domicílios com abastecimento 
de água nos municípios da área de influência do Parque, somam um total de 
11.142. Destes 91,79% situam-se no município de Diamantina e 8,21% em 
Couto de Magalhães de Minas. 

2.5.2.2 - Esgoto Sanitário 

Do total de domicílios particulares permanentes em 2000, na área de influência 
do Parque, observa-se que 9.937 domicílios possuem banheiro ou sanitários, 
destes, 6.846 tem esgotamento sanitário via rede geral, o que representa 
68,89% do total. O restante dos domicílios, os quais somam 1.205, e 
representam 10,81% do total de domicílios, não possuem banheiro ou sanitários. 

Em Couto de Magalhães de Minas o esgoto não recebe qualquer tipo de 
tratamento e é lançado no rio.  

2.5.2.3 - Resíduos Sólidos Urbanos 

No que diz respeito ao destino do lixo, dentre o total dos domicílios particulares 
permanentes, na área de influência do Parque, em 6.645 domicílios o lixo é 
coletado, o que representa 59,64%, e nos outros 40,36%, isto é, 4.497 
domicílios, recebem outro destino. No município de Couto de Magalhães de 
Minas o lixo que não é coletado representa 66,88% do total de lixo do município. 

2.5.3 - Educação 

Com relação à educação, nos municípios da área de influência do Parque, 
segundo o Censo do IBGE de 2000, residem 38.199 pessoas com dez anos ou 
mais de idade, destas 87,62% são alfabetizadas, e encontram-se distribuídos 
conforme quadro 2.16. 

QUADRO 2.16 – POPULAÇÃO RESIDENTE DE 10 ANOS OU MAIS DE IDADE 
ALFABETIZADA E POR MUNICÍPIO 

POPULAÇÃO RESIDENTE DE 10 ANOS 
OU MAIS DE IDADE MUNICÍPIOS 

Total Alfabetizada Taxa de Alfabetização 
(%) 

Diamantina 35.095 30.820 87,8 

Couto Magalhães de Minas  3.104 2.653 85,5 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

O quadro 2.17 apresenta os percentuais relativos a taxa de alfabetização 
observada em cada município, distribuídas por faixa etária no ano de 1991 e 2000. 
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QUADRO 2.17 – POPULAÇÃO RESIDENTE ALFABETIZADA POR FAIXA ETÁRIA E 
POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS 

FAIXA ETÁRIA 

1991 2000 1991 2000 

5 a 9 anos 5,04 6,52 6,55 6,59 

10 a 14 anos 11,93 13,12 12,90 12,99 

15 a 19 anos 11,00 12,58 10,10 12,12 

20 a 24 anos 9,45 9,45 9,35 8,84 

25 a 29 anos 8,57 7,06 8,14 7,42 

30 a 34 anos 6,59 7,11 6,24 6,70 

35 a 39 anos 4,96 6,96 4,30 5,95 

40 a 44 anos 3,61 5,32 3,18 5,14 

45 a 49 anos 2,96 3,91 2,71 3,67 

50 a 54 anos 2,38 2,92 1,91 2,86 

55 a 59 anos 2,09 2,39 1,67 2,25 

60 a 64 anos 1,63 1,97 0,89 1,95 

65 a 69 anos 1,12 1,58 0,89 1,36 

70 a 74 anos 0,73 1,14 0,46 1,00 

75 a 79 anos 0,62 0,65 0,52 0,67 

80 anos ou mais 0,61 0,93 0,35 0,83 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 1991 e 2000. 

De acordo com os dados acima percebe-se um crescimento em média de 10% 
na taxa de alfabetização na área de influência do Parque no período de 1991 a 
2000. No entanto, observa-se também uma redução na taxa de alfabetização na 
faixa etária de 25 a 29 anos nos dois municípios analisados, e, na faixa etária de 
20 a 24 anos, no município de Couto de Magalhães de Minas, no mesmo 
período. 

Com relação ao número de alunos matriculados no ano de 2003, conforme 
dados do Censo do INEP, existe um total de 18.953 alunos, distribuídos 
conforme quadro 2.18. 

Os índices relativos ao IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, específicos da 
educação estão apresentados no quadro 2.19 e os conceitos para cada um dos 
indicadores são os seguintes: 

- Taxa de alfabetização de adultos - Percentual de pessoas acima de 
15 anos de idade que sabem ler e escrever; 

- Taxa bruta de freqüência escolar - Proporção entre o número total de 
pessoas em todas as faixas etárias que freqüentam os cursos 
fundamental, segundo grau ou superior em relação ao total de 
pessoas na faixa etária de 7 a 22 anos; e, 

- Índice de educação - Obtido a partir da taxa de alfabetização e da 
taxa bruta de freqüência à escola, convertidas em índices.  

Todos os municípios apresentaram aumento nos indicadores relativos à 
educação. Em relação à taxa de alfabetização de adultos, Couto destacou-se, 
apresentando um aumento de 10,86 nesse indicador, embora o valor mais alto 
seja de Diamantina, tanto em 1991 quanto em 2000. 
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QUADRO 2.18 - NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR TIPO DE ENSINO E POR MUNICÍPIO  

MUNICÍPIO DEPENDÊNCIA CRECHE PRÉ-
ESCOLA 

1ª A 8ª 
SÉRIE 
TOTAL 

1ª A 4ª 
SÉRIE 

5ª A 8ª 
SÉRIE 

ENSINO 
MÉDIO 

EDUC. 
ESPEC. 
TOTAL 

EDUC. 
ESPEC. 
FUND. 

EJA  
(SUPLET.) 

TOTAL 

EJA 
(SUPLET.) 

FUND. 

EJA 
(SEMIPRE

SEN.) 
FUND. 

EJA 
(SEMIPRE

SEN.) 
MÉDIO 

Estadual  0 43 0 8396 3500 4896 152 152 0 0 509 353 

Municipal  0 1200 0 2043 1567 476 0 0 207 207 0 0 

Privada  645 479 0 301 77 224 0 0 0 0 0 0 

Diamantina 

Total  645 1722 0 10740 5144 5596 152 152 207 207 509 353 

Estadual  0 0 731 133 598 341 9 9 0 0 58 0 

Municipal  80 181 406 406 0 0 0 0 24 24 0 0 

Privada  0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Couto de 
Magalhães  
de Minas 

Total  80 204 1137 539 598 341 9 9 24 24 58 0 

Fonte: INEP - Resultados Finais do Censo Escolar 2003  

Legenda: EDUC - Educação; ESPEC - Especial; FUND - Fundamental; EJA - Educação de Jovens e Adultos; SUPLET - Supletivo; SEMIPRESEN - Semipresencial. 
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QUADRO 2.19 - INDICADORES DE EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS 

TAXA DE 
ALFABETIZAÇÃO  
DE ADULTOS (%) 

TAXA BRUTA DE 
FREQÜÊNCIA 
ESCOLAR (%) 

ÍNDICE DE 
EDUCAÇÃO 

(IDHM-E) 

MUNICÍPIO 

1991 2000 1991 2000 1991 2000 

Diamantina 79,45 86,16 63,85 82,18 0,742 0,848 

Couto de Magalhães de 
Minas 72,54 83,40 58,90 78,95 0,680 0,819 

Fonte: PNUD 

O aumento na taxa bruta de freqüência escolar, foi superior a 20% para Couto 
e 18% para Diamantina. Apesar de Couto apresentar o maior porcentual de 
aumento nesse indicador, o valor atribuído à Diamantina foi superior nos dois 
períodos. 

Em relação ao índice de educação, Couto de Magalhães de Minas também foi 
o município que apresentou o maior aumento no período analisado (0,194). 

O repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, no ano de 2000, 
foram os seguintes: o município Diamantina recebeu R$ 1.020.527,39; e, o 
município de Couto de Magalhães de Minas recebeu R$ 217.101,72. 

2.5.4 - Saúde 

Os dados e indicadores municipais e regionais associados à saúde da 
população serão aqui subdivididos em itens: natalidade, morbidade e 
mortalidade. Todos os itens revelam a situação municipal, sendo que outros 
indicadores, dada a disponibilidade dos dados, puderam ser inseridos em 
contextos mais regionais.  

A maior parte das informações foi coletada através do banco de dados do 
Ministério da Saúde (datasus), o qual agrega o Sistema de Informações 
Hospitalares (SIH), Sistema de Informações sobre Atenção Básica (SIAB), 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), Sistema de Informações de 
Nascimentos (SINASC), entre outros. 

Em 1975 o Ministério da Saúde criou o SIM - Sistema de Informações sobre 
Mortalidade, com o intuito de regular os dados referentes à mortalidade, de 
forma a nortear as ações na área da saúde. Esse sistema permite a produção 
de estatísticas de mortalidade, bem como a demonstração dos principais 
indicadores de saúde, possibilitando estudos estatísticos epidemiológicos e 
sociodemográficos.  

O SINASC - Sistema de Nascidos Vivos foi implantado oficialmente em 1990, 
com o objetivo de obter informações sobre nascimentos, a partir de um 
documento básico e padrão em todo o país (Declaração de Nascidos Vivos - 
DN), emitido nos hospitais e em outras instituições de saúde que realizem 
partos (para os partos hospitalares), e nos Cartórios de Registro Civil (para os 
partos ocorridos em domicílio).  
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2.5.4.1 - Morbidade 

O Diagnóstico Ambiental da Bacia do Jequitinhonha (Ministério do 
Planejamento, 1997) aponta que na região havia incidência de cólera, 
detectada nos municípios de Pedra Azul, Jordânia, Almenara e Santa Maria do 
Salto. Foram registrados casos de doenças de chagas, principalmente no Alto 
Jequitinhonha, revelando as más condições de moradia e a falta de 
saneamento. 

O desmatamento da região, ainda de acordo com a mesma fonte, contribui 
para a expansão das leischmanioses tegumentar e visceral, disseminando-se 
inclusive em áreas urbanas, através de animais domésticos, os quais são 
vetores na cadeia de transmissão. Na região ocorrem ainda casos de 
esquissostomose mansônica, malária (decorrente de migração sazonal) e 
peste. 

Outra doença detectada no Alto Jequitinhonha é a febre amarela silvestre. No 
Brasil, de acordo com o Centro de Vigilância Epidemiológica (2004), essa 
doença é considerada endêmica em uma grande área pertencente aos 
estados do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, Maranhão, Goiás, 
Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e DF. 

A Febre Amarela Silvestre não é passível de erradicação, pois ocorre de forma 
enzoótica, ou seja, o vírus circula naturalmente nas matas entre os vetores 
silvestres e animais vertebrados. No entanto, em outras regiões, a doença 
pode se manifestar de forma epizoótica (morte de macacos, gambás ou 
mucuras, que são vetores da doença), precedendo a ocorrência de casos em 
humanos. 

As ações de prevenção e controle da febre amarela silvestre reduziram o 
número de casos da doença no país, entre 2000 e 2002. Em 2001, foram 
registrados 41 casos, 52% a menos do que em 2000. Em 2002 a redução foi 
maior, atingindo 63%, com o registro de apenas oito casos de óbito devido à 
febre amarela silvestre. No entanto, a realidade até julho de 2003 era inversa, 
sendo que o aumento de casos registrados foi de 320%. 

A expansão territorial da febre amarela silvestre abrangeu o Estado de Minas 
Gerais, que somente havia apresentado casos isolados da doença em 1994. 
No primeiro trimestre de 2001, ocorreu um surto nas regionais de saúde de 
Divinópolis e de Patos de Minas e, em 2002, no vale do Jequitinhonha. Dados 
mais recentes apontam que Minas Gerais apresentava a maior parte dos 
casos da doença, até julho de 2003, dentre todos os outros estados do Brasil, 
inclusive aqueles com incidência histórica e caráter endêmico da febre amarela 
silvestre. O número de casos da febre amarela silvestre em Minas Gerais 
chegava a 92% e o número de óbitos chegava a 87% do total do país.  

O Boletim Informativo da FUNASA (2003) faz referência ao recente surto de 
febre amarela silvestre ocorrido no Alto Jequitinhonha, sendo que no início de 
2003, 66 casos foram considerados suspeitos e 27 casos da doença foram 
confirmados. O quadro 2.20 demonstra a distribuição dos casos por município, 
no início de 2003. 
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QUADRO 2.20 - DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS DE FEBRE AMARELA SILVESTRE  
 NO ALTO JEQUITINHONHA 

MUNICÍPIO CASOS SUSPEITOS CASOS CONFIRMADOS 

Serro 38 16 

Alvorada 11 03 

Sabinópolis 16 08 

Guanhães 01 - 

Total 66 27 

Fonte: FUNASA, 2003. Dados preliminares. 

O município de Serro foi o que apresentou maior número de casos da doença. 
Este município localiza-se a 200 quilômetros da faixa de transição para o vírus 
da febre amarela silvestre no oeste do Estado. Quando os primeiros casos 
surgiram, suspeitava-se de um surto de leptospirose devido à ocorrência de 
chuvas e alagamentos na região. O serviço de saúde iniciou uma investigação 
epidemiológica nas proximidades do local de residência dos primeiros 
pacientes e essa hipótese foi descartada, tendo sido então confirmado um 
surto de febre amarela silvestre. 

Em relação aos municípios da área de influência do Parque Estadual do 
Biribiri, no ano de 2003 até fevereiro de 2004, foram registrados 2 casos de 
leptospirose (1 em Diamantina e 1 em Couto) e 1 caso de leischmaniose em 
Diamantina, doenças que possuem ocorrência regional. 

Considerando as internações hospitalares nos municípios da área de influência 
do Parque, cerca de 19,74% das internações ocorridas no ano de 2003 foram 
por gravidez, parto e puerpério, em seguida foram as doenças do aparelho 
respiratório, responsáveis por 15,86% das internações, sucedida pelas 
doenças do aparelho circulatório (13,67%), doenças do aparelho digestivo 
(9,25%), doenças do aparelho geniturinário (6,19%), neoplasias (6,22%), 
algumas doenças infecciosas e parasitárias (6,83%), lesões envenenamentos 
e algumas outras conseqüências por causas externas (5,7%), e doenças 
endócrinas nutricionais e metabólicas (4,15%). 

Ainda neste contexto percebe-se que as mulheres, exceto gravidez, parto e 
puerpério, são responsáveis por: 68,14% das neoplasias (tumores) ocorridas; 
e, 72,88% das internações por doenças do aparelho geniturinário. Já os 
homens são mais acometidos por: 91,66% dos transtornos 
mentais/comportamentais; 69,56% das doenças do sistema osteo-muscular e 
tecido conjuntivo; 73,9% das lesões envenenamentos e algumas outras 
conseqüências por causas externas; 63,63% das internações por má formação 
congênita deformação e anomalia cromossômica; e, por todas as internações 
ocorridas por contatos com serviço de saúde.  

2.5.4.2 - Natalidade 

O Vale do Jequitinhonha, de acordo com a pesquisa realizada por GOZA et al. 
(1996), apresenta alta taxa de fecundidade, superior à média nacional. Essa 
taxa vem declinando gradativamente no país, associada também à queda da 
mortalidade infantil. No período de 1960 a 1970, as mulheres do Jequitinhonha 
tinham, em média, dois filhos a mais que a média nacional.  

Apontam os autores que o tamanho da família e o número total de filhos nessa 
região variam de maneira significativa de acordo com grupos etários, sendo 
que para as famílias mais jovens, a preferência é ter menos filhos. As 
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mulheres mais jovens eram capazes de realizar planejamento familiar, 
exercendo controle maior sobre as questões reprodutivas. Concluem ainda 
que quanto mais anos de estudo a mulher possuir, maior vai ser sua 
preocupação em relação ao controle da natalidade. Portanto, a mudança do 
status social da mulher implicou em mudanças no comportamento reprodutivo 
da região. 

De acordo com dados do SUS, no que refere a questão dos nascimentos, 
nota-se uma redução de 17,12% nos nascimentos do ano de 1999 para 2000, 
no município de Diamantina, e 24,67% no município de Couto de Magalhães 
de Minas (quadro 2.21). 

Quanto a idade da mãe, verifica-se um aumento de 40% nos nascimentos da 
faixa etária de 10 a 14, em Diamantina. Na faixa de idade da mãe entre 15 e 
19 anos, nota-se uma redução de nascimentos neste grupo de 15,78% no 
município de Diamantina, do ano de 1999 para 2000, mesmo assim esta faixa 
de idade da mãe responde por 21,88% dos nascimentos ocorridos no ano de 
2000.  

Em Couto de Magalhães de Minas, na faixa de idade da mãe dos 15 a 19 
anos, verifica-se uma redução de 61,11% dos nascimentos do ano de 1999 
para 2000.  

No ano de 2000 a maior parte dos nascimentos, ou seja, 34,22%, aconteceram 
no grupo de idade da mãe de 20 a 24 anos. 

QUADRO 2.21 – INFORMAÇÕES SOBRE NASCIMENTOS POR IDADE DA MÃE,  
SEGUNDO MUNICÍPIO 

MUNICÍPIOS 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
 DE MINAS 

IDADE DA MÃE 

1999 2000 1999 2000 

10 a 14 anos 5 7 01 01 

15 a 19 anos 190 160 18 07 

20 a 24 anos 254 245 19 25 

25 a 29 anos 218 142 21 13 

30 a 34 anos 133 100 10 06 

35 a 39 anos 65 69 07 04 

40 a 45 anos 15 8 0 02 

45 a 49 anos 1 0 01 0 

Idade Ignorada 1 0 0 0 

TOTAL 882 731 77 58 

Fonte: Ministério da Saúde - SINASC 

Observa-se aumento na proporção de mães adolescentes (entre 10 e 19 anos) 
e em 1999 e 2000 essa proporção de ambos os municípios chegou a superar a 
apresentada pela Microrregião de Diamantina. 
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2.5.4.3 - Mortalidade 

2.5.4.3.1 - Mortalidade Geral 

SIMÃO et al. (2000) desenvolveu um estudo comparativo sobre as principais 
causas de morte em três Mesorregiões: Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba; Belo 
Horizonte e Jequitinhonha, nos anos 90. A Mesorregião de Belo Horizonte foi 
selecionada por se tratar da capital do Estado. No entanto, as outras duas 
regiões foram selecionadas por apresentarem o maior e o menor Índice de 
Desenvolvimento Humano (Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Jequitinhonha, 
respectivamente). A faixa etária foi outro recorte ocorrido na pesquisa, sendo 
três grupos etários considerados:  

- Menores de 1 ano - as causas de mortalidade nesse grupo refletem 
as condições de saúde pública e saneamento básico; 

- Entre 20 e 30 anos - geralmente as causas de mortalidade desse 
grupo possuem relação com fatores externos e podem refletir a 
situação de violência/ segurança da região; e, 

- De 60 anos e mais - grupo etário com representação crescente na 
população total, sendo que o perfil epidemiológico nesse grupo é 
indicador dos gastos com saúde pública. 

Abaixo estão apresentadas as informações sobre mortalidade ocorrida na 
Mesorregião do Jequitinhonha, em cada uma das faixas consideradas pelo 
estudo, sendo que os dados correspondentes à mortalidade ocorrida entre 
menores de 1 ano será relatado mais adiante, no item sobre mortalidade 
infantil. 

• Entre 20 e 30 anos  

Nesse grupo, a maior causa de mortalidade são os fatores externos, 
notadamente acidentes de transporte. As causas externas de mortalidade 
ocorrem mais entre os homens do que entre as mulheres. 

• 60 anos e mais 

Todas as três regiões apresentam grande incidência de óbitos causados por 
doenças do aparelho circulatório, neoplasmas e do aparelho respiratório. No 
entanto, comparativamente, em Jequitinhonha há grande proporção de mortes 
ocorridas por causas mal definidas.  

De modo geral, as elevadas proporções de mortes no Jequitinhonha, cujas 
causas são mal definidas, refletem tanto a má cobertura dos dados, quanto a 
falta de assistência à saúde, idéia compartilhada por CERQUEIRA et al. 
(2002), os quais consideram que a expressividade das mortes ocorridas por 
essa causa acaba subestimando as demais causas de óbito. De acordo com a 
ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (1998), 20% dos óbitos no 
Brasil não são contabilizados. 

De modo geral, a grande incidência de óbitos motivados por doenças 
tradicionalmente associadas aos aspectos de subdesenvolvimento e a 
deficiência no acesso aos serviços de saúde caracterizam a região do 
Jequitinhonha (CERQUEIRA et al 2002). 
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Entre o final da década de 70 e o final da década de 90, as causas mal 
definidas correspondiam a mais de 40% das mortes ocorridas, tanto para 
homens quanto para mulheres, de acordo com as médias trienais apontadas 
por CERQUEIRA (2002). 

2.5.4.3.2 - Mortalidade Infantil 

Os indicadores de mortalidade infantil são capazes de evidenciar e avaliar a 
situação de condição de vida e saúde da população infantil e da população em 
geral. O cálculo da taxa de mortalidade infantil é a multiplicação por mil, do 
resultado da divisão entre o número de óbitos de menores de um ano pelo 
número total de nascidos vivos no mesmo período. Essa taxa situa-se 
normalmente em níveis: baixo, quando o valor chega até 20; médio, quando o 
valor atinge entre 20 e 49; e alto quando o valor da taxa resulta acima de 50 
óbitos por mil nascidos vivos.  

Geralmente, os dados associados à mortalidade infantil estão divididos em 
dois períodos: neonatal, relativo às 4 primeiras semanas de vida; e pós-
neonatal, entre o 28º dia até o 1 ano. Esse recorte ocorre porque a mortalidade 
nos diferentes períodos possuem possibilidade de causas muito distintas. No 
período neonatal as normas de conduta, fatores políticos e culturais estão 
fortemente relacionados à mortalidade infantil. No período pós-neonatal, a 
mortalidade sofre maior influência dos efeitos demográficos, reprodutivos e 
socioeconômicos (QUIROGA et al. 2002).  

De acordo com QUIROGA et al. (2002), o declínio da taxa de mortalidade 
infantil no país ocorreu após a segunda guerra mundial, com a incorporação de 
técnicas nos campos da saúde pública e saneamento básico. No Brasil as 
taxas de mortalidade infantil apresentam uma tendência de redução, 
considerando as décadas de 80 e 90. Essa tendência é também verificada na 
América Latina, freqüentemente associada à melhoria das condições de vida 
da população. A ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE (1998) 
evidencia, ainda, que as intervenções específicas dos órgãos públicos e 
organizações não-governamentais no uso de terapia de reidratação oral e 
incentivo ao aleitamento materno foram responsáveis pela redução da 
mortalidade infantil. 

No entanto, a situação da mortalidade infantil em determinadas regiões 
apresenta-se de maneira desigual, sendo que o ritmo e a intensidade da taxa 
não acompanham a realidade nacional. As taxas de mortalidade infantil no 
Jequitinhonha apresentaram queda, embora não com a mesma intensidade 
em algumas localidades. A evolução das taxas entre 1970 e 1991, embora 
com declínio, apresentam ainda níveis elevados, inclusive nas sub-regiões do 
Jequitinhonha: Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha (QUIROGA et al. 2002).  

No estudo anteriormente citado, realizado por SIMÃO et al. (2000), a análise 
sobre a mortalidade infantil no Jequitinhonha apresenta as seguintes 
conclusões sobre a faixa etária para menores de 1 ano. No caso específico da 
Mesorregião do Jequitinhonha, observou-se que a maior proporção de morte 
ocorre no período pós-neonatal, ao contrário do que ocorre nas outras regiões, 
cujo maior número de mortes ocorre no período neonatal (até 28 dias de 
idade). 

O coeficiente de mortalidade infantil no Jequitinhonha era de 44,7 por mil 
nascidos vivos, maior do que o apresentado pelas duas outras Mesorregiões e 
maior do que o do Estado, que na época era de 42,2 por mil nascidos vivos. 
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Verifica-se que o coeficiente de mortalidade do Vale do Jequitinhonha é médio, 
de acordo com a classificação citada, porém muito próximo do patamar mais 
elevado, que é acima de 50 óbitos por mil nascidos vivos. Segundo GOZA et 
al. (1996), analisando as taxas de fecundidade do Vale do Jequitinhonha, 
quanto mais anos de estudo a mulher tiver, menor é a possibilidade de 
ocorrência de mortalidade infantil na família. 

As principais causa de mortalidade, considerando o Capítulo da Classificação 
Internacional de Doenças (CID), eram “Algumas Afecções originadas no 
período “perinatal”, para as 3 Mesorregiões. No Jequitinhonha ocorria grande 
incidência de mortes por causas “mal definidas”, o que, segundo os autores, 
evidencia a falta de assistência médica na região. Em relação aos óbitos 
causados por doenças infecciosas e parasitárias, o Jequitinhonha apresentou 
a maior proporção das 3 Mesorregiões. (SIMÃO et al. 2000) 

Segundo QUIROGA et al. (2002), as afecções perinatais predominam como 
principal causa de morte no período neonatal no Jequitinhonha nas décadas 
de 80 e 90, seguida das causas mal definidas. Essas afecções também se 
apresentam como principal causa de morte de crianças no período 
pósneonatal. A mortalidade infantil ocorrida por doenças infecciosas e 
parasitárias, no período estudado também é expressiva.  

Os autores acima citados concluem que a expressividade das causas de 
mortalidade associadas às afecções perinatais está relacionada à deficiência 
da atenção médico-hospitalar e atenção ao parto, fato apontado também pelo 
estudo de CERQUEIRA et al. (2002). As causas mal definidas estão 
geralmente associadas à qualidade dos dados fornecidos e também revela 
condições inapropriadas da cobertura médico-hospitalar.  

As doenças infecto-parasitárias são consideradas típicas em regiões 
subdesenvolvidas e estão diretamente vinculadas às condições de 
saneamento da região. Ainda que a ocorrência das doenças infecto-
parasitárias venha decrescendo, o número de crianças mortas por esse tipo de 
doença é expressivo no Jequitinhonha, principalmente no período pós-
neonatal. CERQUEIRA et al. (2002) ainda evidencia outra causa expressiva de 
mortalidade infantil, nas décadas de 80 e 90: as doenças do aparelho 
circulatório.  

Os dados, relativos ao número absoluto de mortes, revela que as afecções 
originadas no período pré-natal são a maior causa de óbitos nessa faixa etária 
em 2000. Em 2001, a principal causa de mortalidade, além das afecções 
originadas no período pré-natal, é derivada da malformação congênita. 

2.5.5 - Atividades Econômicas 

A base econômica da população rural é a agropecuária e o extrativismo, 
compondo um mosaico de atividades, que agrupadas são responsáveis pela 
sobrevivência das pessoas, gerando renda monetária ou o produto para 
consumo familiar. 

Segundo dados do IBGE, no que diz respeito a lavoura temporária, nos 
municípios da área de influência do Parque ocorre os cultivos de abacaxi, alho, 
arroz em casca, cana-de-açúcar, feijão em grão, mandioca, milho em grão e 
tomate.  
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A partir dos dados demonstrados nos quadros 2.22 e 2.23, é possível perceber 
a dinâmica destas produções, por município, nos anos de 2001 e 2002, de 
acordo com consulta efetuada no banco de dados da PAM (Produção Agrícola 
Municipal).  

Neste contexto, observa-se que no município de Diamantina, no ano de 2001, 
o milho, seguido da cana-de-açúcar, e juntamente da mandioca e do feijão em 
grão são os gêneros mais importantes no que se refere ao valor da produção. 
Em termos de quantidade produzida tem-se a cana-de-açúcar, sucedida pelo 
milho, pela mandioca e pelo abacaxi.  

Em 2002, no que diz respeito ao valor da produção verifica-se, em grau de 
importância, os seguintes gêneros: o milho, a cana-de-açúcar, o feijão em 
grão, e juntamente a mandioca e o alho. Já, no tocante a quantidade 
produzida, encontra-se o cultivo da cana-de-açúcar, seguidos pelo milho, 
mandioca e feijão em grão.  

Verifica-se um crescimento na produção de 2001 em relação ao ano de 2002 
de 80,72% na quantidade produzida do milho em grão, e de 107,08% na do 
feijão em grão. Ainda, neste período, a produção de cana-de-açúcar reduz em 
30,43%, a de alho em 16,67%, e, a de abacaxi em 56,52%. Quanto ao cultivo 
do arroz em casca, não há dados referentes a esta produção para o ano de 
2002. 

Com relação à cultura do tomate, no ano de 2001 e no ano de 2002, 
permanece a área plantada deste produto, no entanto estão zerados os dados 
referentes a quantidade produzida e valor da produção para o ano de 2002.  

QUADRO 2.22 - LAVOURA TEMPORÁRIA NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA 

ANO 2001 ANO 2002 
LAVOURA 

TEMPORÁRIA QUANT VALOR 
(mil R$) 

VALOR 
(%) 

ÁREA 
(ha) QUANT VALOR 

(mil R$) 
VALOR 

(%) 
ÁREA 
(ha) 

Abacaxi (mil 
frutos) 115 58 3,46 5 50 25 1,00 2 

Alho (t.) 36 72 4,30 12 30 90 3,60 10 

Arroz em casca 
(t.) 60 18 1,07 60 - - - - 

Cana-de-açúcar 
(t.) 9.200 644 38,45 420 6.400 512 20,46 320 

Feijão em grão 
(t.) 113 90 5,37 500 234 211 8,43 600 

Mandioca (t.) 300 90 5,37 80 300 90 3,60 30 

Milho em grão 
(t.) 2.490 697 41,61 1.500 4.500 1.575 62,92 1.500 

Tomate (t.) 8 6 0,36 2 0 0 0,00 2 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

Quanto ao município de Couto de Magalhães de Minas, em 2001 o cultivo do 
milho é o mais importante em termos de quantidade produzida e valor da 
produção. No entanto, observa-se um salto no investimento em lavoura 
temporária do ano de 2001 para 2002, sendo assim, nota-se tanto a inserção 
dos cultivos de alho e abacaxi, quanto o aumento na quantidade produzida em 
alguns gêneros tais como: cana-de-açúcar (586%), feijão em grão (236%), 
milho (83,75%), arroz em casca (62%) e mandioca (50%). 
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No que se refere ao valor da produção, o milho, seguido da cana-de-açúcar e 
do feijão são as culturas mais importantes no ano de 2002. 

QUADRO 2.23 - LAVOURA TEMPORÁRIA EM COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS  

ANO 2001 ANO 2002 

LAVOURA 
TEMPORÁRIA 

QUANT. 
PROD.1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

QUANT.
PROD1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

Abacaxi (mil 
frutos) - - - - 80 40 5,49 4 

Alho (t.*) - - - - 15 45 6,18 5 

Arroz em casca 
(t.*) 100 30 13,45 65 162 49 6,73 50 

Cana-de-açúcar 
(t.*) 350 25 11,21 10 2.400 192 26,37 40 

Feijão em grão 
(t.*) 33 26 11,66 120 111 100 13,74 130 

Mandioca (t.*) 100 30 13,45 10 150 45 6,18 10 

Milho em grão (t.*) 400 112 50,22 250 735 257 35,30 245 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
Legenda: 1 PROD - Produzida; 2 PROD. - Produção; 3 PLANT - Plantada; *t - tonelada. 

No que diz respeito a lavoura permanente, ocorrem as culturas de abacate, 
banana, café em côco, laranja, limão, mamão e manga, demonstradas 
separadamente por municípios nos quadros 2.24 e 2.25.  

Em Diamantina, no ano de 2001, em termos de quantidade produzida, o 
gênero mais importante foi a laranja, seguida da manga, da banana e do café 
em côco. Quanto ao valor da produção em grau de importância tem-se o café 
em côco, a laranja, a manga, e a banana. 

Considerando os gêneros cultivados no ano de 2001, para 2002, só são 
encontrados dados referentes a três culturas, as quais em termos de 
quantidade produzida e valor da produção, apresentam a seguinte ordem de 
importância: o café em côco, seguido da laranja e da banana. 

Do ano de 2001, para 2002, nota-se um aumento de 238,23% na produção de 
café em côco, e, uma redução em 17,16% na produção de laranja, e, em 
33,33% na de banana.  

QUADRO 2.24 - LAVOURA PERMANENTE EM DIAMANTINA  

2001 2002 

LAVOURA 
PERMANENTE QUANT. 

PROD.1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

QUANT.
PROD1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

Abacate (mil frutos) 7 4 1,27 4 - - - - 

Banana (mil cachos) 120 36 11,46 64 80 24 4,42 20 

Café em côco (t.*) 102 102 32,48 230 345 449 82,69 230 

Laranja (mil frutos) 169 85 27,07 46 140 70 12,89 28 

Limão (mil frutos) 3 2 0,64 1 - - - - 

Mamão (mil frutos) 5 2 0,64 4 - - - - 

Manga (mil frutos) 165 83 26,43 40 - - - - 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
Legenda: 1 PROD - Produzida; 2 PROD. - Produção; 3 PLANT - Plantada; *t - tonelada. 



 2.72

No município de Couto de Magalhães de Minas, no ano de 2001, o gênero 
mais importante em relação a quantidade produzida é a laranja, em seguida a 
banana e depois a manga. Quanto ao valor da produção observa-se a cultura 
da laranja, sucedida pela manga e pela banana. Em 2002 não há dados 
referentes a produção de manga, e os gêneros que destacam-se tanto em 
quantidade produzida como em valor da produção são a banana e a laranja. 

No cultivo da banana verifica-se um aumento de 150% na quantidade 
produzida; na cultura de laranja este aumento é de 1,1%, para o ano de 2002 
em relação a 2001. Percebe-se ainda a redução em 50% no café em côco. 

QUADRO 2.25 - LAVOURA PERMANENTE EM COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS  

2001 2002 

LAVOURA 
PERMANENTE QUANT. 

PROD.1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

QUANT.
PROD1 

VALOR 
PROD.2 
(mil R$) 

VALOR 
PROD.2 

(%) 

ÁREA 
PLANT.3 

(ha) 

Banana (mil cachos) 80 24 20,51 7 200 60 51,28 10 

Café em côco (t.*) 20 20 17,09 83 10 13 11,11 17 

Laranja (mil frutos) 87 44 37,61 15 88 44 37,61 8 

Mamão (mil frutos) 2 1 0,85 1 - - - - 

Manga (mil frutos) 55 28 23,93 11 - - - - 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
Legenda: 1 PROD - Produzida; 2 PROD. - Produção; 3 PLANT - Plantada; *t - tonelada. 

No que tange a atividade da pecuária, conforme apresentado no quadro 2.26, 
no ano de 2001 verifica-se um total de 72.737 cabeças, distribuídas da 
seguinte forma: 22,84% bovino; 1,72% suíno; 1,66% eqüino; 0,37% muar; 
0,20% coelhos; 45,37% galinhas; 27,5% galos, frangos e pintos; e, 0,34% de 
outros animais. 

Com relação ao ano de 2002, há uma redução de 5,69% no total de cabeças, 
o qual soma 68.599, assim divididas: 23,14% bovino; 1,82% suíno; 1,76% 
eqüino; 0,39% muar; 43,73% galinhas; e, 29,16% galos, frangos e pintos.  

As galinhas, galos, frangos e pintos são predominantes nos municípios 
considerados, e representam em média 73% das cabeças tanto no ano de 
2001, quanto em 2002.  

Percebe-se uma redução de 16,68%, na criação de galinhas no município de 
Couto de Magalhães de Minas, no período de 2001 para 2002, e uma redução 
na criação de bovino de 2,41%. No município de Diamantina também é vista 
uma redução de 4,74% na criação de bovino. 

Algumas criações como as de asinino, coelho, ovino, codorna e caprino 
existentes no ano de 2001, não tem ocorrência no ano de 2002. 

Quanto a produção animal no município de Diamantina observa-se um 
crescimento de 158% na produção de leite, do ano de 2001 para 2002. Na 
produção de ovos mantém-se a mesma quantia. A produção de leite em Couto 
de Magalhães de Minas cresce em 40,5%, no ano de 2002 em relação a 2001, 
e a de mel de abelha aumenta em cinco vezes. Já a produção de ovos reduz 
7,45% neste período (quadro 2.27). 
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QUADRO 2.26 - EFETIVO DOS REBANHOS (CABEÇAS) POR MUNICÍPIO  

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS TIPO DE REBANHO 

2001 2002 2001 2002 

Bovino 14.251 13.575 2.361 2.304 

Suino 900 900 350 350 

Eqüino 1.000 1.000 208 200 

Asinino 15 - 7 - 

Muar 200 200 70 70 

Coelhos 100 - 50 - 

Ovino 70 - 10 - 

Galinhas 15.000 15.000 18.000 15.000 

Galos, Frangos e Pintos 10.000 10.000 10.000 10.000 

Codornas - - 77 - 

Caprino 25 - 43 - 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  

QUADRO 2.27 - PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL POR TIPO DE PRODUTO, 
SEGUNDO MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES  
DE MINAS 

TIPO DE PRODUTO 

2001 2002 2001 2002 

Leite (mil litros) 2.514 6.500 427 600 

Ovos de Galinha (mil dúzias) 150 150 216 200 

Mel de Abelha (quilograma) 100 - 100 600 

Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal  

Os dados apresentados no quadro 2.28, referentes ao extrativismo, apontam 
que nesta região ocorre a extração vegetal nas seguintes condições: no 
município de Diamantina, a extração de carvão vegetal reduz em 88,25%, do 
ano de 2001, para 2002. Já a extração de lenha aumenta em 103,12% e a 
coleta de pequi em 50%, neste mesmo período. 

No que se refere ao município de Couto de Magalhães de Minas a coleta de 
pequi se mantém de um ano para outro. Quanto a extração de carvão vegetal, 
esta representa no ano de 2001, 3,77% da extração total deste produto, e no 
ano de 2002 não há dados indicados pelo IBGE. Com relação a extração de 
lenha não há dados para 2001, no entanto esta representa 11,36% da 
extração total deste produto no ano de 2002. 

QUADRO 2.28 - QUANTIDADE PRODUZIDA NA EXTRAÇÃO VEGETAL POR TIPO  
DE PRODUTO E POR MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS 

TIPO DE PRODUTO EXTRATIVO 

2001 2002 2001 2002 

Carvão vegetal (tonelada) 613 72 24 - 

Lenha (metro cúbico) 192 390 - 50 

Pequi amêndoa (tonelada) 02 03 1 1 

Fonte: IBGE - Produção Extrativa Vegetal 
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A atividade de produção de carvão vegetal no Vale do Jequitinhonha é de 
fundamental importância para geração de renda, uma vez que também é 
realizada pelos pequenos produtores familiares, de forma artesanal. Todavia, 
essa atividade revela o estado precário das carvoarias artesanais, com a 
utilização indiscriminada dos recursos florestais e condições de trabalho 
precárias (DIAS et al., 2002).  

Outra atividade extrativa presente na região é a coleta de sempre-viva. De 
acordo com as informações do INSTITUTO TERRA BRASILIS (1999) a 
atividade de comercialização da sempre-viva teve início nos anos 30, através 
de um comerciante de Diamantina. O comércio deu início ao sistema de coleta 
dessas flores, um trabalho de caráter familiar, com a participação das 
mulheres e crianças, diferente de outro processo extrativista que ocorria na 
região, a mineração, mundo quase que exclusivamente masculino. 

Ainda valendo-se da mesma fonte, o crescimento das vendas e a grande 
procura pela sempre-viva acabou por modificar as relações até então existentes, 
uma vez que os campos eram livres para qualquer pessoa coletá-las. Os 
campos passaram a ser arrendados, sendo que o dono recebia parte dos lucros 
com a venda do produto. Portanto, áreas que eram livres para coleta passaram 
a ser proibidas, resultando em conflitos, muitas vezes armados e com vítimas. 

A coleta de sempre-viva envolve muitos trabalhadores e em diferentes 
“funções” (TERRA BRASILIS, 1999):  

- Coletores ou apanhadores: em sua maioria moradores de pequenas 
comunidades rurais, que coletam as flores de forma autônoma ou 
contratada. Os autônomos fazem a coleta em campos livres, e os 
contratados fazem a coleta baseada em contrato informal com o 
proprietário do campo, destinando-lhe parte do produto; 

- Arrendadores: são proprietários ou responsáveis pelos campos de 
coleta, que arrendam ou contratam os coletores para a extração 
das flores. O pagamento que os arrendadores recebem pela coleta 
é por produção (meia, terça ou quarta parte do total coletado) ou 
preço fixo, estipulado antes do início da coleta; 

- Turmeiros: são os donos de veículos que transportam os coletores 
para o campo e também o produto colhido; e, 

- Comerciantes: nesse grupo estão os pequenos e grandes 
intermediários. Os pequenos intermediários geralmente são 
comerciantes locais de produtos (que não tem origem extrativa), 
que estão estabelecidos nas pequenas comunidades. Costumam 
receber em produto (flores coletadas) pelo pagamento das dívidas 
contraídas em seus estabelecimentos pelos coletores. O grande 
intermediário é aquele que vive exclusivamente do comércio da 
sempre-viva (e outros produtos vegetais coletados, como musgos, 
sementes, etc.), possuindo barracão para um primeiro 
beneficiamento da flor. 

• Pessoal Ocupado 

No que diz respeito ao pessoal ocupado por grupo de atividade econômica, 
diante dos dados apresentados no quadro 2.29, observa-se a predominância 
dos homens com mais de 14 anos, em toda a área de influência do Parque, 
principalmente no município de Couto de Magalhães de Minas e em seguida, 
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as mulheres, também de 14 anos e mais, que representam 26,95% do total de 
pessoas de 14 anos e mais.  

Observa-se também, com aproximadamente 25% a predominância de homens 
em relação as mulheres, com menos de 14 anos, nos dois municípios 
considerados (quadro 2.29). 

QUADRO 2.29 - PESSOAL OCUPADO POR FAIXA DE IDADE E SEXO E POR  
MUNICÍPIO 

PESSOAL OCUPADO  
(NO) 

PESSOAL OCUPADO  
(%) MUNICÍPIO SEXO 

14 ANOS 
 E MAIS 

MENORES  
DE 14 ANOS 

14 ANOS E 
MAIS 

MENORES  
DE 14 ANOS 

Homens 1.012 109 60,56 6,52 
Diamantina 

Mulheres 470 80 28,13 4,79 

Homens 220 27 64,71 7,94 
Couto de Magalhães 
de Minas Mulheres 72 21 21,18 6,18 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996 

Os dados relativos ao pessoal ocupado por faixa de idade são apresentados 
no quadro 2.30. No município de Diamantina o pessoal ocupado de 14 anos e 
mais estão divididos da seguinte forma: na pecuária situam-se 28,75% dos 
homens e 16,81% das mulheres; nas lavouras temporárias há 19,76% dos 
homens e 23,19% das mulheres; na produção mista estão 26,09% dos 
homens e 27,66% das mulheres; nas lavouras permanentes localizam-se 
19,56% dos homens e 26,17% das mulheres; na silvicultura nota-se a 
presença de 3,16% dos homens e 4,25% das mulheres; na produção de 
carvão encontra-se 1,19% dos homens e 0,21% das mulheres; e, na 
horticultura observa-se 1,49% dos homens e 1,71% das mulheres. 

No que tange o pessoal ocupado menor de 14 anos, estes se encontram assim 
distribuídos: nas lavouras temporárias há 27,52% dos homens e 28,75% das 
mulheres; na produção mista estão 15,59% dos homens e 20% das mulheres; 
nas lavouras permanentes localizam-se 21,11% dos homens e 20% das 
mulheres; na pecuária situam-se 27,52% dos homens e 21,25% das mulheres; 
na silvicultura são vistos 3,67% dos homens e 7,5% das mulheres; na 
horticultura observa-se 4,59% dos homens e 2,5% das mulheres; e na 
produção de carvão não são encontrados homens ou mulheres menores de 14 
anos.   

Com relação ao município de Couto de Magalhães de Minas, o pessoal 
ocupado de 14 anos e mais, estão presentes nos seguintes grupos de 
atividades: produção mista (28,63% de homens e 30,55% de mulheres); 
lavouras temporárias (24,54% de homens e 30,55% de mulheres); lavouras 
permanentes (18,18% de homens e 18,05% de mulheres); pecuária (16,18% 
de homens e 15,27% de mulheres); e, horticultura (11,81% de homens e 
5,55% de mulheres).  

Quanto aos menores de 14 anos, estes se situam nos seguintes grupos: 
produção mista (51,85% de homens e 38,09% de mulheres); lavouras 
temporárias (18,51% de homens e 28,57% de mulheres); lavouras 
permanentes (3,7% de homens e 14,28% de mulheres); e, pecuária (25,92% 
de homens e 19,04% de mulheres). 
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QUADRO 2.30 - PESSOAL OCUPADO POR FAIXAS DE IDADE, SEGUNDO  
MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA COUTO DE M. DE MINAS 

PESSOAL OCUPADO  
(Nº PESSOAS) 

PESSOAL OCUPADO  
(Nº PESSOAS) 

GRUPO DE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

SEXO 

14 ANOS E 
MAIS 

MENORES 
DE 14 ANOS 

14 ANOS E 
MAIS 

MENORES  
DE 14 ANOS 

Homens 200 30 54 05 
Lavoura temporária 

Mulheres 109 23 22 06 

Homens 15 05 26 - 
Horticultura e produtos 
de viveiro Mulheres 08 02 04 - 

Homens 198 23 40 01 
Lavoura permanente 

Mulheres 123 16 13 03 

Homens 291 30 37 07 
Pecuária 

Mulheres 79 17 11 04 

Homens 264 17 63 14 
Produção mista  (lavoura 
e pecuária) Mulheres 130 16 22 08 

Homens 32 04 - - 
Silvicultura e  exploração 
florestal Mulheres 20 06 - - 

Homens 12 - - - 
Produção de carvão  
vegetal Mulheres 01 - - - 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 1996.  

Segundo o Cadastro Central de Empresas realizado pelo IBGE, no ano de 
1998, existiam 1.085 empresas atuantes, com CNPJ, no município de 
Diamantina, com um efetivo de 4.206 pessoas nestas unidades locais; e, 101 
empresas no município de Couto de Magalhães de Minas, com 523 pessoas 
ocupadas nas unidades locais. 

Em relação aos valores de repasse, por município, o município de Diamantina 
recebeu como repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em 
2000 o valor de R$ 3.546.729,07, e como Imposto Territorial Rural (ITR), no 
mesmo ano, o valor de R$ 54.069,99; e o município de Couto de Magalhães 
de Minas recebeu como repasse do Fundo de Participação dos Municípios 
(FPM) em 2000 o valor de R$ 1.153.305,11, e como Imposto Territorial Rural 
(ITR), no mesmo ano, o valor de R$ 8.737,64. 

2.5.6 - Índice de Desenvolvimento Humano 

JANNUZZI (2001) aponta que o PIB per capita era um indicador do nível de 
desenvolvimento socioeconômico em progressivo desgaste. Dentre as várias 
propostas para a elaboração de um índice substitutivo, estava o Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pelo Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD). 

O IDH é constituído a partir da composição de três dimensões: nível educacional, 
esperança de vida e PIB per capita, que permite a classificação de países, 
estados e municípios, considerando as variáveis que influenciam e demonstram 
a evolução da melhoria das condições de vida das pessoas. Conceitualmente, 
cada um dos sub-indicadores que compõem o IDH são os seguintes: 
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– Esperança de vida ao nascer (em anos) - Número médio de anos que 
as pessoas viveriam a partir do nascimento; 

– Renda per capita (em R$ de 1991 e 2000) - Razão entre o somatório 
da renda de todos os indivíduos (incluindo aqueles com renda nula) e a 
população total; 

– Índice de renda (IDHM-R) - Calculado pelo PIB per capita ajustado ao 
custo de vida local, com o emprego da metodologia conhecida como 
paridade do poder de compra; 

– Índice de longevidade (IDHM-L) - Índice do IDHM relativo à dimensão 
longevidade (duração da vida). É obtido a partir do indicador esperança 
de vida ao nascer, através da fórmula: (valor observado do indicador - 
limite inferior)/(limite superior - limite inferior), onde os limites inferior e 
superior são equivalentes a 25 e 85 anos, respectivamente; e, 

– Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) - É obtido pela 
média aritmética simples de três índices, referentes às dimensões 
Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e 
Renda (IDHM-Renda). 

O índice de cada uma dessas variáveis (longevidade, educação e renda,) varia 
entre 0 (mínimo) e 1 (máximo). A média resultante dos índices constitui o IDH 
do município, estado, região ou país. Quanto mais próximo de 1 essa média 
estiver, maior será o nível de desenvolvimento humano.  

O IDH de 1991 e 2000, nos municípios considerados está apresentado nos 
quadros 2.31 e 2.32. 

QUADRO 2.31 - IDH DE DIAMANTINA E COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 

MUNICÍPIO 

ESPERANÇA 
DE VIDA  

AO NASCER  
(ANOS) 

RENDA  
PER 

CAPITA 
(R$) 

IDHM-L IDHM-R IDH-M CLASSIF 
MG 

CLASSIF 
BRASIL 

Diamantina 66,17 144,90 0,686 0,603 0,677 232 1744 

Couto de M. 
de Minas 62,29 110,82 0,621 0,559 0,620 505 2855 

Fonte: PNUD - 1991 

QUADRO 2.32 - IDH DE DIAMANTINA E COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 

MUNICÍPIO 

ESPERANÇA 
DE VIDA  

AO NASCER  
(ANOS) 

RENDA  
PER 

CAPITA 
(R$) 

IDHM-L IDHM-R IDH-M CLASSIF 
MG 

CLASSIF 
BRASIL 

Diamantina 68,70 213,02 0,728 0,668 0,748 298 1933 

Couto de M. 
de Minas 68,70 133,20 0,728 0,589 0,712 488 2769 

Fonte: PNUD - 2000 

Os dados acima apresentados revelam que houve aumento de esperança de 
vida ao nascer, com destaque para o município de Couto de Magalhães de 
Minas, cujo indicador de 2000 aumentou em 6,41 anos, em relação a 1991. 

Houve aumento na renda per capita, embora seja inferior ao salário mínimo, para 
os dois municípios. O maior aumento (R$ 68,12) está em Diamantina, que dentre 



 2.78

os dois municípios foi o que apresentou a maior renda per capita, tanto em 1991 
quanto em 2000. 

Em relação a longevidade, Couto demonstrou o maior aumento desse índice 
(0,107), igualando-se em 2000 com Diamantina. 

Diamantina detém maior índice de renda em 1991 e 2000, comparando-se os 
valores dos dois municípios. Também foi o que apresentou maior aumento no 
período (0,65).   

O IDH municipal, a exemplo de todos os demais índices, aumentou para Couto e 
Diamantina. O maior aumento do IDH-M (0,092) ocorreu em Couto de Magalhães 
de Minas. 

Diamantina decresceu de posição, considerando a classificação estadual e 
nacional do IDH. Em relação ao estado, decresceu 66 posições, e ao país, 
189. Couto, pelo contrário obteve melhora em sua classificação: subiu 17 
colocações em relação a 1991 no estado e 86 posições a nível federal.  

2.5.7 - Características das Comunidades do Entorno do Parque 

A caracterização socioeconômica local é realizada a partir do resultado de 
entrevistas com moradores do entorno imediato do parque. Na região, a 
grande maioria das comunidades visitadas possui um núcleo/aglomerado 
definido, sendo que dentre os moradores entrevistados havia um sentido de 
“pertencimento” a esta ou aquela comunidade. De forma geral, procurou-se 
entrevistar os presidentes das associações de moradores, e, na ausência dos 
mesmos, qualquer representante comunitário, inclusive Agentes Comunitários 
de Saúde (ACS). 

Dentre os moradores do entorno, foram pesquisadas algumas comunidades e 
propriedades localizadas nas imediações do Parque Estadual do Biribiri. 

No que se refere ao caráter econômico, não há uma atividade principal. O que 
se percebe é uma composição de fatores, que combinados, permitem a 
sobrevivência das famílias: agricultura de subsistência, venda de excedentes, 
extrativismo vegetal e mineral, programas do governo e aposentadorias e essa 
parece ser uma realidade regional.  

Esses fatores, além de determinantes para a economia, também são 
reveladores da situação sociocultural da região. Essa parece ser uma 
realidade vivida em toda a região do Alto Jequitinhonha e revela, de um lado, a 
pouca autonomia que as famílias de pequenos agricultores possuem e, por 
outro, as relações de dependência quer seja com o governo, quer seja com a 
utilização dos recursos naturais disponíveis. 

• Vila do Biribiri 

A Vila do Biribiri pertence à Estamparia e é formada por 35 residências 
(considerando casas, depósito, pensionato, a antiga fábrica e refeitório) 
(foto 2.14). Dois funcionários residem na Vila, acompanhados de suas famílias. 
Ainda há dois pequenos comércios, para o atendimento ao turista. 

A Vila é atração turística pela sua beleza cênica e história e as casas 
desocupadas são alugadas para turistas. É destino de ecoturismo, sendo que 
lá podem ser praticadas várias modalidades, como por exemplo caminhada, 
rapel, entre outras. A Igreja Sagrado Coração de Jesus realiza casamentos e, 
em 2003, aconteceram dois casamentos em Biribiri. 
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O abastecimento de água é realizado através de mina própria, armazenada 
numa caixa d'água, descendo até as casas da Vila por gravidade. As 
residências possuem canalização interna. Todas as residências possuem 
banheiro interno e o destino final do esgoto é o rio de Baixo e rio das Pedras 
(também chamado rio de Biribiri). 

Há duas coletas seletivas de lixo reciclado, com a separação de materiais 
como ferro, alumínio e vidro. O resto do lixo é queimado. Biribiri é 
autosuficiente em matéria de fornecimento de energia elétrica, já que possui 
sua própria usina hidrelétrica.  

  

FOTO 2.14 - VILA DO BIRIBIRI 

• Mendanha 

A comunidade de Mendanha possui cerca de 170 residências. Se 
considerarmos a média de morador por domicílio em Diamantina (4,18), 
calculada pelo IBGE em 2000, a população estimada para Mendanha é de 
pouco mais de 700 pessoas.  

A comunidade possui a Igreja Nossa Senhora das Mercês, Capela Nossa 
Senhora das Dores, Igreja Batista e Congregação Cristã do Brasil. A 
comunidade possui Associação de Moradores e algumas crianças recebem 
apoio do Fundo Cristão. 

A água é proveniente da serra, que é captada para uma caixa d’água e 
distribuída para as famílias da comunidade. Todas as residências possuem 
encanamento interno e pagam R$ 7,00 para a manutenção do sistema. 
Poucas famílias instalaram fossa séptica para o escoamento de esgoto. 
Geralmente o esgoto sanitário de Mendanha tem como destinação os rios da 
localidade (Jequitinhonha, Palmital e Mendanha). 

A ligação com a rede de abastecimento público de energia elétrica foi 
implantada na comunidade na década de 60 e a maior parte dos domicílios 
possui ligação com a rede. Não há coleta de lixo e as pessoas costumam 
enterrar o lixo, sendo que poucos separam o lixo reciclado para vender.  

Em relação à saúde, foram encontrados na comunidade focos do mosquito 
transmissor da dengue, no final de 2003, o que resultou na inspeção das 
casas, realizada pela FUNASA. No entanto não houve nenhum caso da 
doença em Mendanha. Ainda em relação aos aspectos epidemiológicos, houve 
registro de 3 casos de leischmaniose (2 na mesma família) e 2 casos de 
hanseníase. As doenças mais comuns são hipertensão, diabetes, bronquite e 
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verminoses. No posto de saúde da comunidade um médico atende uma vez 
por mês, sendo que só são liberadas 12 consultas por vez.  

A Escola Municipal Ana Célia de Oliveira Souza está localizada na 
comunidade e atende de 1ª a 8ª série. As pessoas que querem dar 
continuidade ao estudo, vão para Couto de Magalhães de Minas ou 
Diamantina, para fazer o 2º grau.  

A exemplo do que ocorre a nível regional são poucas as oportunidades de 
emprego formal na comunidade. As atividades econômicas estão centralizadas 
num mosaico de oportunidades, todas de caráter informal ou eventual. Na 
época da pesquisa, por exemplo, 15 pessoas estavam sendo contratadas pela 
Prefeitura Municipal para a implantação do calçamento de algumas ruas da 
comunidade. Em Mendanha ocorre migração temporária de jovens, cujo 
destino geralmente são as usinas de açúcar no Estado de São Paulo. 

O extrativismo parece representar uma das únicas oportunidades de obtenção 
de renda monetária. O extrativismo vegetal está centralizado na coleta de 
pequi e sempre-viva e geralmente envolve mão de obra feminina e infantil. 
Muitas pessoas trabalham com garimpo artesanal nas redondezas, ou 
trabalham numa mineração de cristal na localidade de Cabaçaco, em Couto de 
Magalhães de Minas. 

Existe na comunidade uma minicooperativa, um grupo de pessoas que fazem 
doces de fruta da região, bolachas, pães e rosquinhas. Estão tentando 
conseguir um convênio com a PROCAJ (Projeto Caminhando Juntos) através 
do Fundo Cristão para ampliação da atividade.  

2.6 - Visão das Comunidades sobre a Unidade de Conservação 

Este item teve como referencial e escopo mínimo de abordagem, conforme 
especificado no Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002): 
“percepção dos sentimentos das comunidades em relação à Unidade; 
conseqüências para as comunidades vizinhas da criação da Unidade de 
Conservação; o entendimento do significado e importância da UC; e a relação 
com os servidores da Unidade”.  

A concepção de que uma Unidade de Conservação não é um espaço isolado, 
foi plenamente reconhecida no Congresso Mundial sobre Parques Nacionais e 
Unidades de Conservação há mais de uma década, em 1992 (DRUMOND, 
1998). 

Portanto, cada Unidade de Conservação é única, sob a ótica da sua inter-
relação e de sua inserção no contexto histórico, socioeconômico e político, além 
das suas fundamentais implicações de caráter bioconservacionistas. 

A estratégia de execução utilizada para compor o capítulo consistiu de 
reuniões e consultas às comunidades, durante os levantamentos 
socioeconômicos realizados. 

Para o melhor entendimento da inter-relação dos diversos segmentos da 
população com o Parque, a orientação metodológica adotada em relação à 
pesquisa de campo, revelou o cuidado em se preservar as opiniões dos 
entrevistados, conferindo um grau recíproco de confiança à entrevista.  
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Foi garantido, para esse fim, o sigilo das respostas individuais e o tratamento das 
mesmas no conjunto de informações e opiniões a respeito da Unidade de 
Conservação. Além da confiança estabelecida, o resultado dessa orientação 
permitiu uma discussão mais ampla em relação ao Parque: seus pontos positivos 
e negativos, bem como a inter-relação entre os entrevistados e a Unidade de 
Conservação. 

Vale observar que houve uma Oficina de Planejamento, no período de 8 a 10 de 
dezembro de 2003, em Diamantina, onde vários aspectos sobre o Parque foram 
abordados e discutidos. Alguns entrevistados participaram da Oficina, ou houve a 
participação de alguém de sua instituição/comunidade.  

Para muitos entrevistados das instituições visitadas, o motivo de criação do 
Parque estava muito claro: a preservação do meio ambiente e o incremento ao 
desenvolvimento do turismo já existente. As belezas naturais do Parque foram 
ressaltadas e também são entendidas como justificativa para a criação da 
Unidade.  

Porém a opinião de outros entrevistados divergiu desse tipo de resposta, 
salientando a decisão política (e não de preservação ambiental) que beneficia a 
Estamparia S/A, ou mesmo que não seria este tipo de Unidade (Área de Proteção 
Ambiental ao invés de Parque) a mais apropriada para o local. Muitos criticaram a 
forma como a Unidade foi estabelecida, sem a participação da população na 
decisão, sendo que um dos entrevistados evidenciou que deveria ser realizada 
uma Oficina (como a que ocorreu em Diamantina, antecedendo os trabalhos de 
pesquisa de campo) antes da criação do Parque, para decidir sobre sua 
viabilidade. Apesar das opiniões divergentes, estes entrevistados também teceram 
comentários sobre a beleza do Parque. 

Os representantes das instituições possuem claramente a noção dos conflitos 
existentes na área e a possibilidade de potencialização desses conflitos com a 
efetiva implantação do Parque sem que, em contrapartida, haja resolução em 
curto prazo para os problemas apontados. Mesmo para os que entendem que a 
justificativa do Parque é a preservação ambiental, as discussões sobre as 
questões relativas à Unidade de Conservação tiveram como pano de fundo essa 
constatação.  

Ainda assim, a dotação de infra-estrutura e a efetiva implantação do Parque estão 
gerando muitas expectativas. Essas expectativas se manifestam basicamente, no 
que diz respeito aos entrevistados institucionais, em três vertentes: as questões 
relacionadas ao desenvolvimento econômico das comunidades e do município 
(turismo e criação de empregos diretos e indiretos), as relativas aos usos atuais 
que os moradores ou outras pessoas realizam na área do Parque e a situação 
fundiária das famílias residentes. 

O turismo é uma possibilidade concreta de desenvolvimento econômico, e 
Diamantina já é um destino turístico, em função do seu rico patrimônio 
arquitetônico e histórico. Muitos entrevistados apontam para a mudança 
significativa que vem ocorrendo no município, que é a gradativa substituição das 
atividades extrativas minerárias pelos setores de serviços e comércio voltados ao 
turismo, como atividade econômica principal.  

Essa mudança parece realmente ocorrer, mas no entanto, a atividade de garimpo 
ainda é responsável pelo sustento de grande parte da população de baixa-renda, 
que não está preparada para acompanhar o processo de transição pelo qual o 
município está passando. As sucessivas restrições em relação as atividades de 
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coleta e garimpo vem, ao longo do tempo, fortalecendo um processo de 
marginalização e empobrecimento da população mais carente. 

Portanto, ainda que os benefícios do turismo para o desenvolvimento econômico 
sejam inegáveis, a discussão também deve englobar questões relativas à eficácia 
ou não dessa atividade para a população de baixa-renda. Um dos entrevistados 
declara que o Parque “foi criado só para ajudar o turismo, traz vantagens para os 
comerciantes e donos de pousada. Tira a sobrevivência dos trabalhadores rurais, 
para o trabalhador rural não sobra nada”. Outra declaração semelhante de um dos 
entrevistados: “o turismo vai trazer benefícios para poucas pessoas”. 

As atividades relacionadas ao turismo nas comunidades do entorno do Parque 
devem ser centralizadas em Programas com a participação de diversas 
instituições que já atuam na área (Prefeitura Municipal, EMATER, Fundo Cristão, 
por exemplo) para que os benefícios sejam realmente percebidos pelos 
moradores destas comunidades e o reflexo do turismo na região não se restrinja à 
criação de subempregos. Atualmente, estão ocorrendo alguns trabalhos pontuais 
(como a fruticultura em Maria Nunes, a fabricação de doces em Mendanha e o 
artesanato em comunidades um pouco mais distantes) que se bem direcionadas e 
organizadas poderiam trazer bons resultados. 

Frente à situação econômica da região, onde os empregos formais são raros e a 
maior parte ligada a cargos públicos, a ampliação dessa frente de oferta de 
empregos acaba estimulando a população, mas o número de empregos diretos 
criados pelo Parque pode ficar aquém das expectativas geradas.  

A situação fundiária das famílias residentes foi comentada por poucos 
entrevistados das instituições, mas a expectativa desses poucos é que haja 
relocação ou indenização dessas famílias. Muitos sugeriram que a tendência de 
algumas famílias que hoje residem no Parque é a mudança para os bairros mais 
periféricos de Diamantina. 

Quanto aos moradores ou aqueles que não residem mas possuem terras na área 
do Parque, a maioria declarou que soube da criação do Parque através de boatos 
que circulavam na cidade. Esses boatos começaram a circular no início de 2000, 
ou um pouco antes. Somente dois entrevistados ouviram falar da criação do 
Parque através dos meios de comunicação. Outros ainda ouviram falar da criação 
do Parque através de funcionários do IEF e da Estamparia S/A. 

Somente um dos entrevistados citou a captação do ICMS ecológico pelo município 
como uma vantagem do Parque. Nenhum dos entrevistados citou a proteção 
ambiental como motivo para a criação do Parque. Poucos comentaram que o 
motivo principal da criação dessa Unidade é “a inadimplência da Estamparia” ou o 
“pagamento da dívida que a Estamparia tem com o Estado”. 

No entanto, muitos, quando indagados sobre as vantagens da criação do Parque 
citaram a preservação da área como um todo e a preservação dos animais e dos 
rios, mais especificamente, porque, como cita um dos entrevistados “a mata já foi 
toda queimada”. 

A segunda vantagem que o Parque iria trazer, na opinião dos entrevistados, são 
os empregos diretos e as expectativas quanto a isso são grandes. Inclusive, em 
situações mais informais, a equipe de pesquisa foi constantemente abordada e 
questionada, não só pelos moradores e pessoas que possuem propriedade na 
Unidade de Conservação, sobre a possibilidade de emprego que o Parque iria 
gerar, qual o processo de seleção para os cargos e a quem as pessoas deveriam 
se dirigir para pleitear algum emprego. 
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Por outro lado, as principais expectativas dos entrevistados (moradores e 
possuidores de áreas localizadas no Parque) versam sobre a situação fundiária, 
sendo apontada como o principal problema que o Parque vai trazer para as 
famílias. Ninguém soube precisar quais seriam as atitudes que a futura gestão do 
Parque vai tomar em relação a este segmento da população. Porém a expectativa 
de todos é a negociação. Muitos citam indenização e aqueles que residem no 
Parque e que efetivamente dependem da área para sustento querem ser 
realocados (ou seja, receber outra propriedade como indenização). 

Em relação aos usos conflitivos desenvolvidos no parque, como por exemplo 
extração mineral (areia) e vegetal, vários entrevistados das instituições reforçam 
a idéia de continuidade do uso dos recursos do Parque pela população das 
comunidades do entorno, mas propõem um uso regulado, normatizado.  

Essa é a solução imaginada pelos interlocutores, uma vez que compreendem a 
importância do extrativismo na renda da população do entorno: “Tem que 
compatibilizar a preservação com a sobrevivência”, “Tem que criar alternativa 
para as pessoas que sobrevivem da sempre-viva e garimpo”, “Junto com a 
preservação tem que ter um planejamento para a preservação e a sobrevivência 
das pessoas que vivem nessa área”, “Não é possível suprimir uma atividade de 
uma hora prá outra sem que haja uma alternativa, uma substituição”, comentam 
os entrevistados. 

A restrição no entorno e a proibição do uso dos recursos naturais na área do 
Parque pode resultar em situações conflitivas entre gestão e população. O uso, 
ainda que em muitos casos seja degradante para o meio ambiente, é fruto de um 
costume dado cultural e historicamente e o objetivo é a sobrevivência. 

Esse conflito (preservação x situação social), percebido pelos entrevistados das 
instituições visitadas, é de difícil resolução. Ainda que existam alternativas 
econômicas sustentáveis, inúmeras são as dificuldades enfrentadas em sua 
implantação: desconhecimento da vocação das comunidades, falta de 
participação comunitária nas decisões e, principalmente, falta de recursos.  

A Unidade de Conservação pode ser uma possibilidade de parcerias e busca de 
recursos, os quais as instituições não teriam acesso. Cabe aqui salientar que a 
gestão do Parque é uma das diversas instituições que podem contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da população dos municípios da sua área de 
influência e, evidentemente é uma das maiores interessadas para que isso 
ocorra efetivamente.  

2.7 - Alternativas de Desenvolvimento Econômico Sustentável 

De acordo com CHILD (1994, citado por RYLANDS, 1998), o maior desafio em 
relação ao manejo das Unidades de Conservação é a capacidade de integrar os 
objetivos da Unidade, num contexto de desenvolvimento regional e local.  

O conceito de sustentabilidade, amplamente debatido na comunidade científica e 
gradualmente incorporado no discurso dos formadores de opinião e da mídia, 
não encontra o rebatimento esperado quando se trata das relações entre as 
Unidades de Conservação e a comunidade do entorno, com raras e brilhantes 
exceções, as quais comprovam a factibilidade do conceito sustentável e 
apontam caminhos pragmáticos a serem seguidos. 

Cabe salientar que sobrevivência e preservação podem parecer, a princípio, 
idéias antagônicas. Porém há relatos de experiências em unidades de 
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conservação que agregam práticas preservacionistas que foram internalizadas 
pela população, sem que a mesma se sentisse lesada ou alijada de seus meios 
de sobrevivência. Pelo contrário, a gestão de uma unidade de conservação, 
guardadas as “super expectativas” de todos os atores envolvidos, pode ser o 
elemento catalisador e aglutinador de um processo de desenvolvimento 
socioeconômico local.  

Essas constatações parecem ser recorrentes nas Unidades de Conservação de 
todo o país e apontam para um conflito de ordem mais geral, que compreende 
as estratégias de sobrevivência da população e a idéia de preservação 
ambiental. 

As necessidades da população local está voltada para um sistema mais 
imediatista, porque sua situação social demanda esse tipo de resposta. Ainda 
que a população de baixa-renda, como estratégia de sobrevivência, reproduza 
um discurso mais defensivo, onde grande parte das atitudes se justificam em 
nome da situação econômica depressiva, o que se observa na prática é 
realmente a dificuldade de sobrevivência dessas pessoas e a falta de 
alternativas de desenvolvimento sustentável, que gere renda a curto/médio prazo 
e substitua as práticas atuais.  

O fator social deve ser incorporado em todos os momentos da gestão, não 
devendo ser isolado do ponto de vista da preservação, ou desconsiderado, em 
detrimento de atividades ou ações de cunho estritamente biológico/ 
preservacionista/ fiscalizador. 

Esse conflito (preservação x situação social), percebido pelos entrevistados das 
instituições visitadas, é de difícil resolução. Ainda que existam alternativas 
econômicas sustentáveis, inúmeras são as dificuldades enfrentadas em sua 
implantação: desconhecimento da vocação das comunidades, falta de 
participação comunitária nas decisões e, principalmente, falta de recursos.  

A Unidade de Conservação pode ser uma possibilidade de parcerias e busca de 
recursos, os quais as instituições não teriam acesso. Cabe aqui salientar, mais 
uma vez, que a gestão do Parque pode contribuir para a melhoria da qualidade 
de vida da população dos municípios da sua área de influência e, evidentemente 
é a maior interessada de que isso ocorra efetivamente.  

A realidade social do Alto Jequitinhonha, face à preservação ambiental não deve 
significar, necessariamente, uma contradição: práticas nocivas ao meio ambiente 
não devem ser perpetradas pelos pequenos agricultores, mas substituídas 
gradativamente por outras práticas mais coerentes com a idéia de preservação, 
práticas estas que sejam factíveis e realmente incorporadas pelos mesmos.  

O turismo é uma possibilidade concreta de desenvolvimento econômico e 
Diamantina já é um destino turístico, em função do seu rico patrimônio 
arquitetônico e histórico. Muitos entrevistados apontam para a mudança 
significativa que vem ocorrendo no município, que é a gradativa substituição das 
atividades extrativas minerárias pelos setores de serviços e comércio voltados ao 
turismo, como atividade econômica principal.  

Essa mudança parece realmente ocorrer, mas no entanto, a atividade de garimpo 
ainda é responsável pelo sustento de grande parte da população de baixa-renda, 
que não está preparada para acompanhar o processo de transição pelo qual o 
município está passando. As sucessivas restrições em relação as atividades de 
coleta e garimpo vem, ao longo do tempo, fortalecendo um processo de 
marginalização e empobrecimento da população mais carente. 
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Portanto, ainda que os benefícios do turismo para o desenvolvimento econômico 
sejam inegáveis, a discussão também deve englobar questões relativas à eficácia 
ou não dessa atividade para a população de baixa-renda. 

Deve-se consider que o turismo é uma atividade que cria vários postos de 
trabalho, diretos e indiretos, para trabalhadores com diversas qualificações. 
Porém, cidades onde a atividade turística está em desenvolvimento, acabam por 
atrair profissionais mais qualificados, que vão disputar com os moradores do 
município os postos de trabalho formais. Para os moradores das comunidades 
resta os empregos indiretos, menos qualificados devido à baixa escolaridade 
observada, ou atendimento à demanda dos turistas, restaurantes e pensões por 
produtos agropecuários ou artesanato. A venda direta ao turista requer uma 
melhoria na apresentação do produto, que, por sua vez, requer organização da 
comunidade e pequeno capital para investir, mesmo com a existência de 
soluções criativas a baixo custo. E se não for bem planejado, com inferência das 
instituições municipais, pode não representar renda para quem mais precisa 
dela. 

As atividades relacionadas ao turismo nas comunidades do entorno do Parque 
devem ser centralizadas em Programas com a participação de diversas 
instituições que já atuam na área (Prefeitura Municipal, EMATER, Fundo Cristão, 
por exemplo) para que os benefícios sejam realmente percebidos pelos 
moradores destas comunidades e o reflexo do turismo na região não se restrinja à 
criação de subempregos. 

2.7.1 - Programas Voltados ao Desenvolvimento Regional 

Considerando a realidade do entorno do PEB, algumas iniciativas pontuais são 
desenvolvidas, como por exemplo a fruticultura na comunidade de Maria Nunes 
e fabricação de artesanato com sempre-vivas, na comunidade de Galheiros. Na 
comunidade de Mendanha, existe uma minicooperativa da qual fazem parte um 
grupo de pessoas que fabricam doces de frutas da região, bolachas, pães e 
rosquinhas, inclusive estão tentando conseguir um convênio com o PROCAJ 
(Projeto Caminhando Juntos) através do Fundo Cristão, para ampliação da 
atividade. Estas iniciativas se bem direcionadas e organizadas poderiam trazer 
bons resultados. 

A realidade social do Alto Jequitinhonha, face à preservação ambiental não deve 
significar, necessariamente, uma contradição: práticas nocivas ao meio ambiente 
não devem ser perpetradas pelos pequenos agricultores, mas substituídas 
gradativamente por outras práticas mais coerentes com a idéia de preservação, 
práticas estas que sejam factíveis e realmente incorporadas pelos mesmos.  

Na avaliação do processo de desenvolvimento agrário brasileiro, as pesquisas 
revelam que grande parte da população rural ainda está à margem da produção 
intensiva e distante do mercado. Mesmo que constantemente intermediada por 
estudos de pesquisadores, agentes de desenvolvimento e, em menor grau, 
lideranças locais, as políticas públicas voltadas para o setor agrário 
desconhecem a realidade vivida pela população rural, que geralmente é tratada 
como “objeto passivo” (RIBEIRO et al., 2003). 

Conceber uma atividade sustentável, condizente com a área de entorno imediato 
de um Parque Estadual, além da questão dos recursos para investimento no 
setor, da vocação da população, na resistência da população em abandonar 
usos e costumes culturais e históricos, na “descoberta” de um produto rentável a 
curto prazo, esbarra no problema de comercialização. A demanda do Parque e 
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do turismo pode não ser suficiente para manter a atividade agropecuária e a 
dificuldade reside na conquista de outros mercados.  

Nesse cenário, a gestão do Parque (ou um comitê gestor a ser estabelecido) é 
um dos principais interlocutores/atores na contribuição para a mudança da 
realidade social local, uma vez que a própria realidade se apresenta como 
ameaça à preservação ambiental. Não se trata de incorporar atribuições que 
caberiam ao poder público (melhoria das condições socioeconômicas da 
população), mas agir como facilitador e indutor, objetivando a melhoria da 
qualidade de vida da população e buscando alternativas de desenvolvimento 
sustentável para a população. 

O programa de desenvolvimento sustentável objetiva a melhoria das condições 
de vida dos moradores da região, através do desenvolvimento de ações em 
torno da saúde, educação e desenvolvimento sustentável; e no aspecto 
econômico, criar condições para a diversificação da produção agrícola, pecuária 
e extrativista das comunidades beneficiadas, além de contar com ações de 
proteção e recuperação ambiental. 

São propostas atividades para o desenvolvimento e geração de renda para a 
comunidades como melhoria dos processos de produção; meliponicultura, com a 
produção de mel silvestre; horticultura, com a plantação de hortaliças e 
leguminosas, entre outras alternativas. 

Alguns projetos e programas direcionados ao desenvolvimento regional, 
envolvendo Instituições públicas e ONGs, que visam à melhoria das condições 
sociais, econômicas, educacionais e sanitárias das comunidades residentes, na 
região do PEB, são descritos abaixo. 

2.7.1.1 - Projeto de Gestão Ambiental MG Século XXI 

No âmbito do Plano Plurianual de Ação Governamental do Estado de Minas 
Gerais (Lei 15.033, de 20/01/2004) são propostos Projetos estruturadores que se 
constituem nas principais prioridades da atual gestão do Governo do Estado e 
serão objeto de intenso gerenciamento visando garantir sua execução. Neste 
contexto está o Projeto de Gestão Ambiental MG século XXI, sob a 
responsabilidade da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

O objetivo do projeto é intensificar a atuação do governo na gestão ambiental 
modernizando os mecanismos de comando e controle, promovendo o 
desenvolvimento sustentável do Estado, tendo como pontos fundamentais a 
gestão de recursos hídricos, a melhoria da qualidade ambiental, a conservação 
da biodiversidade e desenvolvimento florestal. 

Espera-se como resultado a integração de órgãos e entidades na execução da 
política ambiental, a simplificação e agilização do licenciamento ambiental com 
redução dos custos destes processos e a melhoria da qualidade ambiental e de 
vida das pessoas 

Entre os programas vinculados, são a seguir apresentados os que estão 
relacionados com o desenvolvimento da região do Parque. 
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- Programa de Desenvolvimento do Artesanato em Minas Gerais 
(Programa 0569) 

Programa desenvolvido sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico que objetiva desenvolver e promover a atividade 
artesanal em Minas Gerais para geração de renda, capacitação, 
comercialização, exportação e regulamentação do setor. 

- Programa Circuitos Turísticos (Programa 0207) 

Programa desenvolvido sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de 
Turismo que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento regional por meio 
da descentralização da gestão turística e a regionalização das ações visando a 
sustentabilidade ambiental, sociocultural e econômica. 

2.7.1.2 -  Programa de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da 
Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri 

Tem como objetivo implantar modelo de gestão para o desenvolvimento 
sustentável da Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, por meio de 
instrumentos que assegurem o fortalecimento da base econômica local, a 
inclusão social crescente e o manejo sustentável dos recursos naturais. 

As principais ações previstas no programa são: 

– Capacitação de recursos humanos para a gestão do desenvolvimento 
local e integrado na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri; 

– Gerenciamento da implementação de projetos para o desenvolvimento 
sustentável na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri; 

– Implementação do planejamento para o desenvolvimento sustentável na 
Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri; 

– Mobilização de comunidades mediante o associativismo e o 
cooperativismo na Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri; 

– Realização de fórum de desenvolvimento local integrado e sustentável na 
Mesorregião do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri. 

2.7.1.3 - Programa de Desenvolvimento de Comunidades - PRODECOM 

Instituído pelo Decreto Estadual 19965 de 19/07/1979, tem como objetivo 
estimular projetos de carater comunitário, sob a forma de financiamento a fundo 
perdido e de prestação de serviços pelos Sistemas Operacionais da 
Administração Pública Estadual. Este programa está sob a coordenação da 
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do 
Adolescente - SETASCAD e possui vários órgãos e entidades vinculados. 

2.7.1.4 -  Programa de Operações Especiais de Apoio as Micro e Pequenas 
Empresas do Vale do Jequitinhonha - PRONEVALE 

Instituído através do Decreto Estadual 28686, de 21/09/1988, seu objetivo é 
promover o desenvolvimento economico da Região, através do suporte 
financeiro, técnico e gerencial as micro e pequenas empresas indústriais, 
comérciais e de prestação de serviços, localizadas no Vale do Jequitinhonha, 
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que necessitam de apoio para sua implantação, expanção e fortalecimento, 
observadas as diretrizes estaduais de desenvolvimento econômico e social. 

2.7.1.5 -  Programa Emergencial de Apoio Financeiro a Produtores Rurais 
do Norte de Minas e Vale do Jequitinhonha - FUNDERUR-APOIAR  

Criado através do Decreto Estadual 41.911 de 12/09/2001, este programa está 
sob a coordenação da Empresa de Assistência Técnica e Extenção Rural - 
EMATER e tem como objetivo promover a assistência financeira aos pequenos 
produtores rurais, inclusive suas associações e grupos, afetados pelo longo 
período de estiagem. 

2.7.1.6 - Programa Mineiro de Desenvolvimento Social 

Criado pelo Decreto Estadual 26.902, de 15/03/1987, esse programa sob a 
coordenação da Secretaria Extraordinária de Estado de Desenvolvimento Social, 
tem como finalidade formular, orientar e coordenar a Política de 
Desenvolvimento Social do Estado, visa o benefício de populações carentes e de 
modo especial, mães e menores. 

2.7.1.7 - Programa Pólo de Integração da UFMG no Vale do Jequitinhonha 

De iniciativa da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais, esse programa é 
composto por trinta e dois projetos que se integram nas áreas de Educação, 
Saúde, Meio Ambiente e Sustentabilidade e Desenvolvimento Regional. 

Sediado nas instalações do Centro de Geologia Eschwege, em Diamantina, o 
programa estende suas ações por toda a região, através de um conjunto de 
projetos acadêmicos que consistem em cursos, treinamentos, assessorias, 
congressos, seminários, jornadas culturais e pesquisas diversas. 

Alguns projetos têm se destacado utilizando métodos de pesquisa-ação e 
diagnóstico participativo. Dentre eles destacam-se: Diagnósticos Municipais e 
Desenvolvimento Regional, Atlas Escolares Municipais Interativos das Regiões 
do Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha, Desenvolvimento de modelos para 
recomposição de nascentes do Rio Jequitinhonha, Lixo e cidadania no Vale do 
Jequitinhonha, Promoção da Saúde no Vale do Jequitinhonha: O desafio do 
trabalho intersetorial, Quem conta um conto aumenta um ponto. 

2.7.1.8 - Plataformas Tecnológicas 

No Brasil, uma metodologia inovadora vem sendo adotada, com sucesso, na 
área de Ciência e Tecnologia (C&T) para fortalecer e dar sustentação a pólos 
econômicos locais e regionais: as plataformas tecnológicas. Em Minas Gerais, 
elas estão articuladas a programas especiais do governo estadual, considerados 
prioritários pelo Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia (CONECIT). Essas 
plataformas destinam-se a garantir um novo patamar tecnológico e de 
organização, inicialmente, para os setores de madeiras e móveis, de gemas e 
jóias e de fruticultura (banana) nas regiões norte e nordeste do Estado, onde 
essas atividades são fundamentais para a geração de emprego e renda.  

A terceira plataforma tecnológica de Minas Gerais, diz respeito ao setor de 
gemas e jóias. O Estado é o maior produtor nacional de gemas coradas, mais 
popularmente conhecidas como pedras preciosas. No entanto, o volume 
exportado é muito pequeno, se comparado ao volume total do comércio 
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internacional e as pedras carecem de beneficiamento para agregação de maior 
valor comercial. A região Norte e Nordeste de Minas Gerais, que compreende os 
vales do Jequitinhonha e Mucuri, é a mais importante produtora brasileira de 
gemas e deverá ser beneficiada, nos próximos dois anos, com a implantação de 
um sistema de inovação tecnológica, estruturado por um conjunto de instituições 
de P&D (pesquisa e desenvolvimento) em estreita parceria com as comunidades 
e os poderes públicos locais, segundo a metodologia das plataformas 
tecnológicas.  

As ações priorizadas contemplarão toda a cadeia produtiva de gemas e jóias, 
desde a extração, onde será dada atenção particular aos pequenos mineradores 
e ao aproveitamento de rejeitos. O Brasil poderá, em pouco tempo, duplicar os 
atuais US$ 150 milhões de exportação de pedras preciosas, obras e artefatos de 
pedras, e artigos de joalheria. 

A metodologia, praticada pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia 
(SECT/MG) e disseminada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT), ataca 
os problemas pela raiz. Ela estimula a associação e a cooperação entre as 
empresas e defende o fortalecimento dos laços entre os setores público e 
privado. Assim, é possível construir políticas públicas articuladas, que apóiam as 
empresas setoriais com a participação de diferentes órgãos governamentais.  

Estão envolvidos nesse processo a UFMG, a Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), a UEMG/Escola de Design e o CETEC. Por fim, um sistema de 
coleta, organização e disponibilização de informações em C&T sobre o arranjo 
produtivo de gemas e jóias se encontra em fase final de estruturação por uma 
equipe formada por especialistas da SECT/MG, MCT e CNPq no programa 
denominado Prossiga. 

2.7.2 - Programas Voltados ao Desenvolvimento Turístico 

O reconhecimento do valor do patrimônio natural, histórico e cultural da região 
do Vale do Jequitinhonha, e da possibilidade de fomentar o seu desenvolvimento 
com base no crescimento do turismo, vem motivando uma série de iniciativas 
governamentais, além de uma grande mobilização do setor privado.  

Com efeito, foi conferido a Diamantina em 1999 o título de Patrimônio Histórico 
da Humanidade pela ONU, seguindo-se ao tombamento de outras cidades 
históricas como Serro, a primeira cidade a ser tombada pelo Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional, ainda em 1938.  

Especificamente na área do fomento ao turismo, são exemplos destas iniciativas 
a criação do Circuito dos Diamantes, que engloba os municípios de Couto de 
Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, 
Presidente Kubitschek, Santo Antonio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, 
Senador Modestino Gonçalves e Serro; o apoio dado à criação do Pólo Turístico 
do Vale do Jequitinhonha pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento por 
meio do PRODETUR/NE II; e, principalmente, o Programa Estrada Real. 

Em que pese o grande esforço e o número de iniciativas para fomentar o turismo 
na região e torná-lo uma atividade capaz de promover o desenvolvimento 
regional, há ainda muito a ser feito. Os principais centros turísticos da região, 
Serro e Diamantina, ainda recebem um número de visitantes pequeno, se 
levarmos em conta seu potencial.  
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Em sua maior parte, os visitantes são motivados pelo patrimônio histórico, e por 
manifestações culturais. O fluxo relativamente pequeno de turistas dificulta a 
estruturação adequada de equipamentos e serviços de receptivo, e mesmo a 
adequação e manutenção adequada de atrativos como museus, igrejas e 
construções históricas.  

No que diz respeito aos atrativos naturais e às atividades nele baseadas – tais 
como caminhadas, cavalgadas, etc. - a pequena procura que ocorre hoje parece 
se dar mais em função da falta de divulgação, de produtos bem estruturados e 
serviços especializados do que do potencial dos recursos e da demanda por 
estes recursos. Com efeito, tendo em vista o crescimento do turismo de aventura 
e do ecoturismo, o desenvolvimento de produtos voltados para estes segmentos 
tem uma importância estratégica, tanto no que diz respeito ao aumento do fluxo 
de turistas como a diversificação de atrativos e o aumento do tempo de 
permanência dos mesmos. 

A estruturação da visitação no Parque Estadual do Rio Preto, já iniciada e com 
possibilidade de melhorias a partir da implantação de seu Plano de Manejo, 
insere-se neste contexto, e tem uma importância fundamental no processo de 
desenvolvimento do turismo na região com bases sustentáveis. Com recursos de 
destaque como as cachoeiras do Ribeirão das Éguas e do próprio Rio Preto, o 
Parque pode contribuir decisivamente na diversificação e enriquecimento dos 
atrativos da região, e na sua consolidação como um destino turístico. Pode ainda 
favorecer as comunidades em sua área de influência, criando oportunidades 
para sua inserção na atividade turística, e fortalecer a conscientização sobre o 
meio ambiente e sua conservação, estabelecendo um padrão para a visitação 
em toda a região que permita compatibilizar desenvolvimento econômico, bem 
estar social e proteção à natureza. Este deve ser, em última instância, o objetivo 
principal do plano de uso público e turismo. 

2.7.2.1 - Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo, nas  
regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais - PRODETUR/MG 

Programa estabelecido através do Decreto nº 41.916 de 20 de setembro de 
2001, que consolida as disposições referentes ao Programa de ação para o 
Desenvolvimento do Turismo nas regiões norte e nordeste de Minas Gerais - 
PRODETUR/MG, integrante do PRODETUR/NE - II. 

Objetiva incentivar a atividade turística como alternativa econômica de 
desenvolvimento sustentável, com vistas á melhoria das condições sócio-
econômicas da população residente nas áreas consideradas como de interesse 
turístico. 

Este programa está sob a coordenação de várias secretarias do Estado e na 
implemtanção de ações específicas conta com o apoio de órgãos e entidades 
viculados, quais sejam: 

− Empresa Mineiro de Turismo - TURMINAS; 

− Instituto Estadual de Florestas - IEF; 

− Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM; 

− Instituto Mineiro de Gestão de Águas - IGAM; 

− Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA; 
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− Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - 
DER; 

− Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - 
IEPHA; 

− Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG; e, 

− Polícia Militar de Minas Gerais -PMMG. 

2.7.2.2 - Programa Pólo Turístico do Vale do Jequitinhonha 

Os municípios abrangidos pelo Programa Pólo Turístico Vale do Jequitinhonha 
são: Almenara, Angelândia, Araçuaí, Aricanduva, Berilo, Capelinha, Chapada do 
Norte, Corornel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina - Centro 
Turístico, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba, 
Itaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha, Joaíma, Minas Novas, Pedra Azul, Ponto 
dos Volantes, Rubim, Salto da Divisa, São Gonçalo do Rio Preto, Serro - Centro 
Turístico, Turmalina, Veredinha e Virgem da Lapa (MINAS GERAIS, 2004). �

O Vale do Jequitinhonha situa-se numa área de 71.552 km², no nordeste de 
Minas Gerais. O artesanato da região é conhecido mundialmente e é 
considerado um dos mais belos do país, com sua cestaria e suas peças de 
cerâmica, madeira, couro, renda e tecelagem. Em cada obra, há um pouco da 
tradição de séculos de arte no Jequitinhonha e das influências das culturas 
indígena, negra e branca, que se cruzaram na região.��

Além da carne de sol, do queijo do Serro e da cachaça da região, sobretudo a de 
Salinas, o turista pode levar para casa lembranças mais duradouras do Vale do 
Jequitinhonha.  

Há muita riqueza no Vale do Jequitinhonha. Seja a riqueza escondida no solo na 
forma de ouro, diamante e pedras preciosas. Seja, sobretudo, a riqueza cultural 
do povo do Vale. O Jequitinhonha tem música e poesia, cantadas por Rubinho 
do Vale, Saulo Laranjeira, Pereira da Viola, Paulinho Pedra Azul e o Coral 
Trovadores do Vale. O Jequitinhonha tem arte rica em formas, materiais e 
detalhes, confeccionada pelas mãos pobres e oprimidas, porém criativas, dos 
artesãos. O Jequitinhonha tem carne de sol e feijão tropeiro. Tem queijo e 
cachaça. O Jequitinhonha dá água na boca.� 

2.7.2.3 - Circuito dos Diamantes 

O Circuito dos Diamantes é composto pelos seguintes municípios: Buenópolis, 
Couto de Magalhães de Minas, Datas, Diamantina, Felício dos Santos, Gouveia, 
Presidente Kubitschek, Santo Antônio do Itambé, São Gonçalo do Rio Preto, 
Senador Modestino Gonçalves e Serro (MINAS GERAIS, 2004).  

A cidade de Diamantina, tombada como Patrimônio da Humanidade por sua 
magnífica arquitetura e manifestações culturais, constitui o carro-chefe desse 
circuito. A descoberta do diamante nas lavras de ouro no Arraial do Tijuco (hoje 
Diamantina), por volta de 1719, foi o início de uma das fases econômicas mais 
significativas da história dessa região. Tamanha riqueza gerou um fabuloso 
patrimônio histórico-cultural que mescla belezas arquitetônicas, artes e passeios 
ecológicos. Tudo isso embalado ao som de clássicos barrocos, serestas e 
'vesperatas'. A cidade é terra natal do grande presidente Juscelino Kubitschek. O 
romance da mulata Chica da Silva com o poderoso contratador João Fernandes 
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de Oliveira marcou a memória local com histórias misturadas às lendas. Além da 
riqueza arquitetônica e cultural, um ótimo artesanato é oferecido aos visitantes. 
Todos os meses, a cidade vem recebendo centenas deles para assistir ao 
inesquecível espetáculo da Vesperata. É a tradição musical da cidade que pulsa 
nas sacadas centenárias, numa belíssima apresentação conjunta de duas 
bandas locais (www.descubraminas.com.br).  

A Serra do Espinhaço e a Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha proporcionam 
ao circuito belas paisagens, como grutas e cachoeiras, onde se sobressaem a 
Cachoeira dos Cristais, da Sentinela e das Fadas e as grutas do Salitre e da 
Tromba D’Anta. Um dos marcos de Minas Gerais - o Pico do Itambé, com seus 
2.002 m de altitude e uma vista deslumbrante, de quem se aventura a chegar em 
seu cume, integra e enriquece o Circuito dos Diamantes. 

A cidade do Serro, situada às margens do Rio Jequitinhonha, é outra visita 
obrigatória para quem viaja por este circuito. Famoso por seu queijo de grande 
qualidade e sabor e pela cachaça artesanal produzida, o município destaca-se 
também pelas belezas naturais. Nos distritos de Milho Verde e São Gonçalo do 
Rio das Pedras, as muitas cachoeiras e montanhas são atrativos cuja visitação é 
obrigatória. Além disso, não há nada como a simplicidade cativante do interior 
mineiro, característica intrínseca a todos outros municípios do Circuito do 
Diamante, cujos pitorescos vilarejos e povoados também guardam as maravilhas 
naturais do Alto Jequitinhonha. 

Na primeira administração do Circuito, foram definidas 03 fases de atuação: a 
primeira foi a formatação do Estatuto e seu Regimento Interno; a segunda, é a 
implantação da viabilidade de recursos financeiros para que o Circuito possa ter 
condições de realizar levantamentos de potencial turístico;e, a terceira, é a 
mobilização e organização de pontos turísticos e sua transformação em produtos 
turísticos, vendável e com distribuição de lucro às comunidades. 

O programa tem o apoio do PRODETUR, em projetos específicos para 
ampliação do aeroporto de Diamantina com aumento da pista, construção do 
terminal de passageiros, de carga e de segurança, passando a ter condições de 
receber aeronaves do porte 737, assim como asfaltamento de estradas que 
ligam a BR-367 até São Gonçalo do Rio Preto e Felício dos Santos, capacitação 
de pessoal e o tratamento de esgotos. 

2.7.2.4 - Estrada Real 

A chamada Estrada Real foi criada no final do século XVII, para ligar as Minas 
Gerais inicialmente ao porto de Paraty, e posteriormente ao Rio de Janeiro, por 
onde era escoada a produção de ouro e diamantes, e de onde vinham os itens 
básicos para abastecer de víveres as províncias do interior. Por volta de 1729, 
com a descoberta de diamantes em Serro Frio, a estrada chegou até a atual 
localidade de Diamantina, tornando-se o principal eixo de povoamento da região, 
e vendo florescer ao longo de seu trajeto algumas das principais cidades do 
período colonial. Atualmente, o antigo trajeto da estrada passa por 177 
municípios nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 
totalizando mais de 1.400 km. 

Uma peculiaridade do Parque do Rio Preto se deve ao fato de que um trecho 
regional da Estrada Real passa nas suas proximidades, como um ramal regional 
que abastecia com víveres às ricas lavras do Tijuco. 
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O programa Estrada Real teve início em 2002 com a criação do Instituto Estrada 
Real, com o apoio da FIEMG. O objetivo do programa é fomentar o turismo ao 
longo do eixo formado pela estrada, tirando partido do potencial de seus 
recursos históricos, culturais e naturais para estimular o desenvolvimento destas 
regiões com base em uma atividade sustentável, que promova o 
desenvolvimento econômico, o bem estar social e a conservação do meio 
ambiente de forma equilibrada. Com este objetivo, o Instituto pretende coordenar 
os investimentos e políticas públicas na região, promover a capacitação de 
recursos humanos e a melhoria da qualidade de serviços e equipamentos, e criar 
condições adequadas para investimentos privados e para a integração das 
comunidades locais na atividade, com a geração de renda, empregos e 
oportunidades para empreendedores. 

As metas do programa são ambiciosas. Espera-se em 5 anos atingir o número 
de 2,5 milhões de visitantes, e gerar cerca de 180 mil empregos diretos. Para 
atingir estas metas, diversas atividades já se encontram em andamento, 
notadamente programas de capacitação de mão de obra - com o apoio de 
entidades como SEBRAE, SENAC e Instituto Euvaldo Lodi - e a demarcação 
física da Estrada, iniciada em fevereiro de 2004, que deverá ser seguida pela 
sinalização da mesma.  

O programa tem ainda o apoio do BID e do Banco de Desenvolvimento de Minas 
Gerais, e em agosto de 2003 foi criado um fundo especificamente para apoiar 
projetos na área de influência da Estrada, que já está beneficiando 
empreendimentos hoteleiros em São João del Rey, Santana dos Montes, Ouro 
Preto e Serra do Cipó. 

Do ponto de vista da divulgação do projeto e do desenvolvimento de produtos 
turísticos, também várias atividades encontram-se em andamento. Ainda este 
ano a Estrada Real deverá contar com estandes nas quatro principais feiras de 
turismo do mundo, e a articulação com agências de viagens e operadoras 
possibilitou a criação de 79 pacotes turísticos nos diversos trechos da Estrada, 
que já estão sendo comercializados. Os pacotes procuram explorar as múltiplas 
opções oferecidas pela região, voltando-se para segmentos variados como 
turismo rural, ecoturismo, turismo esportivo, turismo religioso, turismo de saúde, 
turismo esotérico, turismo gastronômico e turismo histórico e cultural. 

A Estrada Real está dividida, para efeitos turísticos, em 10 trechos, sendo o que 
corresponde à região em que se localiza o Parque em estudo o trecho de Serro 
a São Gonçalo do Rio Preto. De acordo com o material de divulgação do projeto, 
os principais destaques deste trecho são as cidades de Diamantina e Serro, e os 
distritos de São Gonçalo de Rio das Pedras e Milho Verde, ambos no município 
de Serro. Os folhetos apontam ainda a aptidão da região para uma série de 
atividades, tais como cavalgadas, caminhadas e trekking, rapel, mountain biking, 
além de banhos em cachoeiras e piscinas naturais, como indicativos de seu 
enorme potencial turístico. 

2.7.2.5 - Programa Caminhos de Minas 

O programa do atual governo, com objetivo de englobara uma gama maior de 
municípios do Estado em projetos de desenvolvimento do turismo é o "Caminhos 
de Minas", que deve incluir todos os roteiros, como o de turismo gastronômico, 
de negócios, rural e de aventura. 

Entre os projetos do governo está o de recuperação de trechos da malha 
ferroviária com o retorno do trem de turismo, que funcionará em dias 
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determinados, reconhecimento dos circuitos turísticos, análise da viabilidade da 
implantação do turismo de pesca, existe também o interesse de aproveitar o 
vasto espelho d'água do Estado para a realização de etapas de esportes 
náuticos. 

2.7.2.6 - Programa Turismo Solidário 

Programa da Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas - SEDVAN/IDENE, 
desenvolvido em conjunto com o Sebrae e que tem como parceiros a Secretaria 
de Estado do Turismo e o Ministério do Turismo, o Turismo Solidário visa 
promover a inclusão social da população carente dos 188 municípios da área de 
atuação da Sedvan. 

Segundo a coordenação do projeto na Sedvan, serão desenvolvidos, de acordo 
com a demanda de cada município, os cursos: Condutores Ambientais, 
Pousadas Domiciliares, Resgate do Potencial Criativo, Recepção e Atendimento, 
e, Turismo: Um Grande Negócio, dentre outros. 

O programa está em desenvolvimento, sendo que a primeira fase relativa ao 
processo de capacitação, mobilização e sensibilização já foi iniciada, tendo sido 
realizada para os moradores dos municípios de São Gonçalo do Rio Preto, Serro 
e São Gonçalo do Rio das Pedras, incluindo os dos distritos de Capivari e Milho 
Verde. 

2.8 - Legislação Pertinente 

O Parque Estadual do Biribiri foi criado pelo Decreto Estadual nº 39.909, de 22 
de setembro de 1998, com o objetivo de proteger a fauna e a flora regionais, as 
nascentes dos rios e córregos da região, além de criar condições ao 
desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos e alternativas de uso 
racional dos recursos naturais, como o ecoturismo. É o que estabelece o art. 1º 
do Decreto. 

A parte final deste artigo (que descreve como objetivo de criação do Parque 
“criar alternativas de uso racional dos recursos naturais”), deve ser interpretada 
com bastante restrição, pois pode sugerir que entre os objetivos de manejo deste 
Parque esteja a utilização racional dos recursos naturais.  

Entretanto, não é possível auferir este teor ao referido artigo, posto que os 
Parques Estaduais, por disposição expressa da Lei nº 9.985/00, são Unidades 
de Conservação de Proteção Integral, de acordo com o art. 2º, inc. VI da Lei nº 
9.985, que assim dispõe:  

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de 
alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso 
indireto dos seus atributos naturais.  

Desta forma, dentro do Parque Estadual do Biribiri não é possível a utilização, 
mesmo que racional, dos recursos naturais, admitindo-se apenas o seu uso 
indireto. É que o Decreto Estadual de criação do Parque, de 1998, no que for 
contrário à Lei nº 9.985/00, que lhe é posterior, deve ser considerado revogado, 
posto que o Decreto não pode ter disposições contrárias à lei, seja Estadual ou 
Federal. 
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Portanto, a interpretação possível e conforme a lei, que pode ser feita deste 
artigo é que as pesquisas e estudos científicos realizados no Parque poderão 
sugerir alternativas para o uso racional dos recursos naturais, ou ainda, o que se 
pretendeu enfatizar, já no primeiro artigo do Decreto de Criação do Parque 
Estadual do Biribiri, foi sua vocação para o turismo ecológico, que deveria ser 
estimulada como alternativa de uso racional dos recursos naturais. É importante 
destacar que entre os objetivos de manejo dos parques estaduais está previsto 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 

O Parque Estadual, de acordo com a Lei nº 9.985/00, deve possuir um Plano de 
Manejo, no qual deverão ser estudados os aspectos físicos, biológicos, 
socioeconômico e cultural, que envolvem a Unidade.  

O PEB atualmente está repleto de pressões antrópicas, que devem ser 
resolvidas de forma definitiva e imediata. Assim, os fazendeiros com áreas de 
criação de gado localizadas dentro do Parque devem ser desapropriados, 
devendo ser retirados os animais do local, com recuperação das áreas. 
Atividades minerárias, tais como a extração de ouro, diamante ou areia, também  
incompatíveis com o objetivo de manejo do Parque, devem ser proibidas. O 
DNPM (Departamento Nacional da Produção Mineral) deve ser notificado da 
existência e localização exata do Parque, para que não conceda mais Alvarás de 
Pesquisa ou emita Decretos de Lavra. Sitiantes com casas dentro dos limites do 
Parque deverão ser indenizados, caso possuam título de propriedade, ou posse 
aquisitiva. Todos os moradores que se instalaram após o Decreto de Criação do 
Parque nenhum direito possuirão à indenização, uma vez que construíram em 
um bem notoriamente público. O bairro Cidade Nova e a cadeia pública do 
município de Diamantina, localizados no interior do Parque deverão ser 
realocados, fora dos limites, inclusive da zona de amortecimento, uma vez que 
esta, por força de lei, constitui zona rural, ou o limite do Parque ser redefinido 
para que o bairro e a cadeia fiquem fora dos mesmos. 

A avaliação dos aspectos legais, que deve contemplar as normas legais das 3 
esferas de poder, é realizada a seguir. Inicia-se com a Constituição Federal e as 
normas ambientais de nível federal. Após, analisa-se as disposições 
constitucionais estaduais, bem como as principais leis estaduais que regulam a 
matéria ambiental. Finalmente buscou-se a Lei orgânica municipal e as normas 
municipais de meio ambiente. 

2.8.1 - Legislação Federal 

2.8.1.1 - Constituição Federal 

A Constituição Federal (CF) de 1988 não apenas foi um avanço do ponto de 
vista do resgate ao Estado democrático de Direito, mas na área ambiental, 
suplantou todas as expectativas, tornando-se uma das mais avançadas cartas 
em nível mundial, sendo chamada de constituição verde, ou ambiental, como 
informa Carlos Frederico Marés de Souza Filho. 

É importante destacar que a Constituição Federal de 1988 também inovou na 
distribuição das competências em matéria ambiental. A partir dela, a 
competência para proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a 
flora, e proteger o patrimônio cultural, histórico e artístico e os sítios 
arqueológicos, passou a ser comum entre os entes da União, dos Estados e 
Municípios. É o que estabelece o art. 23, incisos III, VI e VII. O parágrafo único 
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deste artigo prevê que, por lei complementar seriam fixadas normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o DF e os municípios, tendo em vista o 
equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar em âmbito nacional. Esta 
disposição ficou conhecida como “pacto federativo”. Através deste mecanismo a 
União deve transferir aos Estados, parte de suas competências aos que 
possuírem condições para o desenvolvimento de tais atividades. Embora seja 
uma norma geral, do ponto de vista ambiental ela se justifica plenamente, posto 
quem está mais próximo do dano possui maiores condições de apurar os fatos e 
punir os culpados. 

Com relação à competência legislativa, a União, os Estados e o Distrito Federal 
podem legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do 
meio ambiente e proteção ao patrimônio histórico, cultural; responsabilidade por 
dano ao meio ambiente (art. 24, incisos VI, VII e VIII). 

No Título VIII - “Da ordem social”, está inserido o Capítulo VI, que trata, no art. 
225, “Do meio ambiente”, onde consta todos os princípios a que deve se fundar 
tanto o poder público, como os cidadãos, no que tange à causa ambiental. Inicia 
o caput do referido artigo distribuindo o direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado como um direito difuso, de todos, indistintamente, e por tal motivo, 
sendo obrigação, também difusa, do poder público e da coletividade, a defesa e 
preservação dele para que as presentes e futuras gerações também possam 
gozar desta harmonia. Eleva-se o direito ecologicamente equilibrado à categoria 
de direito fundamental à vida. 

Entre as funções previstas no § 1º do art. 225, que incumbem ao Poder Público, 
para assegurar a efetividade desse direito, destacamos: 

�� Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e 
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (inc. I) 

�� Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético 
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; (inc. II) 

�� Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 
vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; (inc.III) 

�� Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas 
que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 
extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
(inc.VII). 

Cabe lembrar que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados, por expressa determinação constitucional, prevista no § 3º do art. 225 
da CF. Esta disposição constitucional foi regulamentada pela Lei nº 9.605/98, 
que será descrita a seguir. 

Ainda no que se refere ao art. 225, deve-se abordar o fato de que a Mata 
Atlântica, entre outros ecossistemas, foi elevada à categoria de patrimônio 
nacional, (§ 4º), sendo que, por determinação constitucional, sua utilização deve 
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ser feita dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, 
inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.  

A seguir serão apresentadas as normas ambientais infra-constitucionais de nível 
Federal que incidem no manejo do Parque Estadual do Biribiri. 

2.8.1.2 - Lei da Política Nacional de Meio Ambiente - Lei no 6.938/81 

A Lei nº 6.938/81 estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, seus 
objetivos, princípios e diretrizes.  

Destacam-se entre os princípios, apresentados pelo art. 2º da referida lei, os que 
possuem influência direta sobre o tema das Unidades de Conservação de 
Proteção Integral, como o Parque Estadual do Biribiri, a seguir: 

�� Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a 
ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o 
uso coletivo; (inc. I) 

�� Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas (inc. IV) 

Não se deve olvidar que um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente 
é a compatibilização do desenvolvimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Assim, a 
preservação ambiental deve estar em perfeita harmonia com o desenvolvimento 
social, não podendo este ser interpretado como antagônico àquela. 

Ainda, entre as metas de nossa política ambiental consta a definição de áreas 
prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, 
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios. 

Assim, o Parque Estadual do Biribiri deve atender aos objetivos da Política 
Nacional de Meio Ambiente.  

A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público 
federal, estadual e municipal, é um dos instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente. (art. 9). 

No art. 14, § 1º da Lei nº 6.938/81 encontra-se uma das principais normas para a 
proteção do meio ambiente. É a que define a responsabilidade por reparação do 
dano ambiental, independente de culpa, ou seja, a que atribui a responsabilidade 
objetiva por dano ao meio ambiente. Em razão de sua importância, transcreve-
mo-lo todo: 

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 
federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 
necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos 
causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os 
transgressores: 

I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no 
mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações 
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de 
reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a 
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sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, 
Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios; 

II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos 
pelo Poder Público; 

III - à perda ou suspensão de participação em linhas de 
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; 

IV - à suspensão de sua atividade. 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é 
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a 
terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União 
e dos Estados terá legitimidade para propor ação de 
responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 
ambiente. 

Assim, quem causar danos ao meio ambiente, e em particular à área do Parque, 
independentemente de culpa, deverá indenizar ou reparar os danos causados. É 
importante destacar esta norma em razão da realidade existente neste Parque, 
que está sob intensa pressão antrópica, com a presença de fazendas de criação 
de gado, garimpeiros, caçadores, areeiros entre outros.  

2.8.1.3 - Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - Lei no   
                9.985/00 e o Decreto no 4.340/02, que a Regulamenta 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação - SNUC, tratando de maneira abrangente, de todos os temas 
relacionados às Unidades de Conservação.  

O art. 2º desta lei, no inc. I, apresenta o conceito de Unidade de Conservação:  

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 
naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. 

O art. 7º desta lei classifica as Unidades de Conservação em 2 grupos: Unidades 
de Proteção Integral (inc. I) e Unidades de Uso Sustentável. 

O Parque está classificado entre as Unidades de Conservação de Proteção 
Integral, pelo art. 8º. O art. 11 explicita as principais características desta 
categoria, deixando claro o § 4º deste artigo que estas normas se referem 
também aos parques estaduais. O art. 11 está posto da seguinte forma: 

Art. 11. O Parque Nacional 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 Nacional 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. 

§ 4º As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou 
Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e 
Parque Natural Municipal. (sem grifos no original) 

Explicando melhor: O Parque Estadual é uma categoria de UC que tem por 
objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica 
e beleza cênica existentes em seus limites. A posse e o domínio de sua área 
devem ser públicos, portanto, as propriedades privadas existentes dentro de 
seus limites, deverão ser necessariamente desapropriadas, ou adquiridas pelo 
Estado, por outra forma prevista em Lei. A visitação pública é permitida, na 
forma estabelecida pelo Plano de Manejo, e toda a pesquisa científica deverá ser 
previamente autorizada, estando sujeitas às restrições previstas em 
regulamento. 

O art. 22 da Lei nº 9.985/00 determina que as UC são criadas por ato do poder 
público. Entretanto, o § 7º do mesmo artigo determina que a desafetação ou 
redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante 
lei específica. 

Assim, caso seja aprovada a alteração dos limites do Parque Estadual do Biribiri, 
como pleiteiam os areeiros da região, e propôs a Câmara Municipal de 
Diamantina através da Representação nº 09/2000, (redução de 
aproximadamente 400 ha) esta deverá ser realizada mediante lei específica para 
tal fim. 

O Parque deve possuir necessariamente uma zona de amortecimento, e quando 
conveniente, corredores ecológicos. (art. 25).  

As definições de zonas de amortecimento e de corredores ecológicos são dadas 
no art. 2º, incs. XVIII e XIX, a seguir: 

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. 
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O Instituto Estadual de Florestas (IEF), como órgão responsável pela 
administração do PEB deverá estabelecer normas específicas para regulamentar 
a ocupação e o uso dos recursos tanto da zona de amortecimento, como dos 
corredores ecológicos, e também definir os limites da zona de amortecimento. 

A obrigatoriedade das Unidades de Conservação disporem de Planos de Manejo 
está prevista no art. 27. De acordo com o § 1º,  

§ 1º 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. 

Este artigo foi regulamentado pelos artigos 12 a 16 do Decreto no 4.340/02. O 
art. 12, inc. I estabelece que o Plano de Manejo será aprovado mediante portaria 
do órgão executor (IEF). O art. 16 determina que o plano de manejo aprovado 
deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de 
conservação e no centro de documentação do órgão executor (biblioteca central 
do IEF). 

É obrigatório, em UC de proteção integral, como o PEB, a criação de um 
Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 
constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 
sociedade civil, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da 
unidade. É o que determina o art. 29 da Lei no 9.985/00. A forma de criação 
deste conselho, bem como a escolha de seus participantes, as regras para as 
reuniões, e a definição de sua competência é dada pelos artigos 17 a 20 do 
Decreto no 4.340/02. 

Com relação às possíveis receitas, arrecadadas pelo Parque, a Lei no 9.985/00 
possui as seguintes normas: 

Art. 34. Os órgãos responsáveis pela administração das unidades de 
conservação podem receber recursos ou doações de qualquer 
natureza, nacionais ou internacionais, com ou sem encargos, 
provenientes de organizações privadas ou públicas ou de pessoas 
físicas que desejarem colaborar com a sua conservação. 

Parágrafo único. A administração dos recursos obtidos cabe ao 
órgão gestor da unidade, e estes serão utilizados exclusivamente na 
sua implantação, gestão e manutenção. 

Art. 35. Os recursos obtidos pelas unidades de conservação do 
Grupo de Proteção Integral mediante a cobrança de taxa de 
visitação e outras rendas decorrentes de arrecadação, serviços e 
atividades da própria unidade serão aplicados de acordo com os 
seguintes critérios:  

I - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, 
na implementação, manutenção e gestão da própria unidade; 

II - até cinqüenta por cento, e não menos que vinte e cinco por cento, 
na regularização fundiária das unidades de conservação do Grupo; 

III - até cinqüenta por cento, e não menos que quinze por cento, na 
implementação, manutenção e gestão de outras unidades de 
conservação do Grupo de Proteção Integral. 
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2.8.1.4 - Lei de Crimes Ambientais - Lei no 9.605/98 e Decreto no 3.179/99,  
que a Regulamenta 

As diversas normas esparsas definindo as ações prejudiciais ao meio ambiente, 
como contravenções e crimes, foram agrupadas na Lei no 9.605/98, que 
condensou toda a matéria penal em matéria ambiental, ao menos até a data de 
sua promulgação. Indo além, dispôs não apenas sobre as sanções penais, mas 
também administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente. Inovando, como já lhe autorizava a Constituição, no § 3º, do art. 225: 
(“as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados”), esta norma 
atribuiu sanções penais e administrativas também à pessoa jurídica infratora. 

De acordo com o art. 3º, desta Lei: 

As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 
penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a 
infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou 
contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da 
sua entidade. 

Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não 
exclui a das pessoas físicas, autoras, co-autoras ou partícipes do 
mesmo fato. 

Diversos são os delitos que podem ser praticados dentro do Parque Estadual do 
Biribiri. Crimes contra a fauna existente na região, seja pela caça ilegal ou uso 
de práticas que poluam o rio ocasionando a morte de espécies da ictiofauna, 
entre outros. Este delito atualmente vem sendo praticado deliberadamente pela 
poluição dos córregos que recebem o esgoto do bairro Cidade Nova, do distrito 
de Sopa e das casas da localidade. Embora o município de Diamantina já tenha 
contratado os serviços da COPASA na tentativa de solucionar o problema de 
saneamento ambiental da cidade, até o momento o projeto não foi elaborado. A 
responsabilidade pelos danos ambientais causados por esta poluição deeverão 
ser apurados e uma ação criminal ou uma ação civil pública podem ser 
propostas. 

A flora também pode ser objeto de ação criminosa por parte de infratores, com o 
corte de árvores em florestas consideradas de preservação permanente. 

A extração de minerais (por exemplo a areia, ou ouro) de florestas de domínio 
público sem prévia autorização, é crime ambiental. A exploração da forma como 
vem sendo desenvolvida, mesmo com a existência de autorização, fere a norma 
ambiental, uma vez que é degradante, pois os garimpos promovem o 
assoreamento dos leitos dos rios, devido à intensa erosão, além da extração de 
areia provocar alterações nas áreas de preservação permanente, 
descaracterizando as praias, que compõem um dos principais atrativos de 
beleza cênica do Parque, conforme se infere do relatório técnico do IEF sobre a 
proposta de alteração dos limites do Parque para fins de extração de areia.  

A colocação de fogo na mata, provocando incêndio está também descrito como 
delito ambiental. É importante destacar que a ocorrência de queimadas é já 
apresentado como uma das pressões potencialmente degradadoras do Parque, 
sendo uma atividade praticada freqüentemente na região, e que coloca em risco 
o ecossistema local, composto de campos e cerrados, impedindo o 
restabelecimento da vegetação natural, e provocando a perda gradativa da 
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biodiversidade local, especialmente da flora associada aos ambientes rupestres. 
A existência de fazendas de gado dentro dos limites do Parque e na sua zona de 
amortecimento é bastante preocupante, uma vez que estas normalmente não 
possuem qualquer mecanismo de prevenção ou combate a incêndios florestais. 

Dois tipos penais são específicos para o caso de práticas em unidades de 
conservação. Serão estes os que a seguir se relacionarão: 

Art. 40. Causar dano direto ou indireto às Unidades de Conservação 
e às áreas de que trata o art. 27 do Decreto nº 99.274, de 6 de junho 
de 1990, independentemente de sua localização: 

Pena - reclusão, de um a cinco anos. 

§ 1º Entende-se por Unidades de Conservação as Reservas 
Biológicas, Reservas Ecológicas, Estações Ecológicas, Parques 
Nacionais, Estaduais e Municipais, Florestas Nacionais, Estaduais e 
Municipais, Áreas de Proteção Ambiental, Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico e Reservas Extrativistas ou outras a serem 
criadas pelo Poder Público. (grifo nosso) 

§ 2º A ocorrência de dano afetando espécies ameaçadas de extinção 
no interior das Unidades de Conservação será considerada 
circunstância agravante para a fixação da pena. 

§ 3º Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade. 

A conduta descrita no caput do art. 40 é repetida no art. 27 do Decreto no 
3.179/99, também sendo considerada como infração adminstrativa. A pena, 
entretanto, é meramente pecuniária, variando o valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). 

Art. 52. Penetrar em Unidades de Conservação conduzindo 
substâncias ou instrumentos próprios para caça ou para exploração 
de produtos ou subprodutos florestais, sem licença da autoridade 
competente: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

Da mesma forma como o artigo anterior, esta conduta é considerada também 
uma infração administrativa, constando do Decreto no 3.179/99, art. 36. A pena 
pecuniária neste caso é fixa e do montante de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Qualquer pessoa que tenha conhecimento da ocorrência de um delito ambiental 
deve denunciar tal fato às autoridades competentes.  

A Medida Provisória nº 2.163-41/2001, ainda em vigor por conta da edição da 
Emenda Constitucional nº 32, introduziu o art. 79-A nesta Lei, possibilitando aos 
órgãos ambientais responsáveis pela fiscalização, celebrar termos de 
compromisso com as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis por projetos 
utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou potencialmente 
poluidores. A questão está posta nos seguintes termos: 

Art. 79-A. Para o cumprimento do disposto nesta Lei, os órgãos 
ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
(SISNAMA), responsáveis pela execução de programas e projetos e 
pelo controle e fiscalização dos estabelecimentos e das atividades 
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suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental, ficam autorizados 
a celebrar, com força de título executivo extrajudicial, termo de 
compromisso com pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pela 
construção, instalação, ampliação e funcionamento de 
estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores. 

Seguindo a mesma linha da Lei, alterada pela Medida Provisória no 2.163-41/01, 
também o Decreto no 3.179/99 prevê a possibilidade de as multas nele previstas 
ter sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, firmar termo de compromisso 
se obrigando à adoção de medidas específicas para fazer cessar ou corrigir a 
degradação ambiental. 

2.8.1.5 - Código Florestal - Lei no 4.771/65 e a Medida Provisória no  2.166/67 

O Código Florestal foi alterado pela Medida Provisória no 2.166/67, mantida em 
vigência pela Emenda Constitucional nº 32. A norma do Código Florestal mais 
importante para o presente trabalho é a que trata da área de preservação 
permanente. O art. 1º, § 2º, inc. II, conceitua Área de Preservação Permanente 
como: 

�� Área de preservação permanente: área protegida nos termos dos 
arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a 
função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e 
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas. 

De acordo com o art. 2º do Código Florestal, considera-se de preservação 
permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação 
natural situadas: 

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível 
mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será:  

1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) 
metros de largura;  

2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 
10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;  

3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 
(cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; 

4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 
200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  

5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham 
largura superior a 600 (seiscentos) metros;  

b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou 
artificiais; 

c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos 
d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio 
mínimo de 50 (cinquenta) metros de largura;  
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d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, 
equivalente a 100% na linha de maior declive; 

f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de 
mangues; 

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de 
ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em 
projeções horizontais;  

h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer 
que seja a vegetação.  

Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as 
compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal, e 
nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o 
território abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a 
que se refere este artigo.  

As áreas de preservação permanente cumprem uma importante função na 
propriedade, que é a manutenção dos recursos hídricos, evitando-se a erosão e 
garantindo a qualidade da água. Toda e qualquer propriedade, seja pública ou 
privada, deve se preocupar com a manutenção integral da área de preservação 
permanente (APP). Nos Parques Estaduais não é diferente. Se toda a 
propriedade deve possuir intacta a sua APP, com mais razão ainda esta deve 
estar preservada no caso de uma Unidade de Conservação de proteção integral 
como é o Parque Estadual do Biribiri. 

Embora a regra determine que a APP deve ser preservada, não pode a lei fechar 
os olhos à realidade, que muitas vezes exige a realização de atividades a serem 
justamente realizadas naquela área. Atividades de relevância para a sociedade, 
que podem ser classificadas como de interesse social, ou de utilidade pública. 
Nestes casos, excepciona-se a regra, permitindo sua supressão, desde que se 
comprove inexistir alternativas técnicas ou locacionais, e não sem que se exija a 
apresentação de medidas mitigadoras ou compensatórias que deverão ser 
adotadas pelo empreendedor. Estas regras definidas no art. 4º do Código 
Florestal, de acordo com a Medida Provisória nº. 2.166-67, como se apresenta a 
seguir: 

"Art. 4º - A supressão de vegetação em área de preservação 
permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade 
pública ou de interesse social, devidamente caracterizados e 
motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir 
alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto. 

§ 1º - A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de 
autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência 
prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de meio 
ambiente, ressalvado o disposto no § 2º deste artigo. 

§ 2º - omissis 
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§ 3º - O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão 
eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em 
regulamento, da vegetação em área de preservação permanente. 

§ 4º - O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão 
da autorização para a supressão de vegetação em área de 
preservação permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias 
que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

2.8.1.6 - Lei de Proteção à Fauna - Lei no 5.197/67 

Esta é a lei que protege a fauna nacional. De acordo com o art. 1º, os animais de 
quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivem 
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como os seus 
ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibido 
sua utilização, perseguição, caça ou apanha. A Fiscalização, no Parque deve 
atentar para a proteção de sua fauna. 

Como é permitida a pesquisa científica, desde que autorizada previamente pelo 
Chefe da desta unidade de conservação, vale lembrar que o art. 14 desta lei 
permite a concessão, a cientistas pertencentes a instituições científicas oficiais 
ou oficializadas, ou por estas indicadas, licença especial para a coleta de 
material destinado a fins científicos, em qualquer época. 

Os parágrafos do art. 14 são destinados a explicitar de que forma poderá ser 
permitida a coleta de material para a pesquisa científica, senão vejamos: 

§ 1º Quando se tratar de cientistas estrangeiros, devidamente 
credenciados pelo país de origem, deverá o pedido de licença ser 
aprovado e encaminhado ao órgão público federal competente, por 
intermédio de instituição científica oficial do País. 

§ 2º - As instituições a que se refere este artigo, para efeito da 
renovação anual da licença, darão ciência ao órgão público federal 
competente das atividades dos cientistas licenciados no ano anterior. 

§ 3º - As licenças referidas neste artigo não poderão ser utilizadas 
para fins comerciais ou esportivos. 

§ 4º - Aos cientistas das instituições nacionais que tenham por Lei, a 
atribuição de coletar material zoológico, para fins científicos, serão 
concedidas licenças permanentes. 

• Da Obrigação com Relação ao Patrimônio Cultural 

A região onde se encontra o Parque Estadual do Biribiri possui um patrimônio 
histórico que se encontra em fase de tombamento pelo Instituto Estadual de 
Patrimônio Histórico e Artístico - IEPHA, constituído por um conjunto 
arquitetônico construído no final do século XIX. 

Foi constatado também, dentro dos limites do Parque, a existência de pinturas 
rupestres, vestígios arqueológicos e o Caminho dos Escravos. 

A presença de artefatos de cerâmica e de outros utensílios e vestígios pode nos 
contar sobre parte importante de nossa história, desconhecida até o momento. 
Por este motivo, é importante a preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
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A Constituição Federal estabelece, no art. 20, inc. X, que as cavidades naturais 
subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos são bens da União. 

É competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, de acordo com 
o art. 23, inc. III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor 
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 
os sítios arqueológicos. E, conforme dita o art. 24, é competência concorrente 
dos três entes federados legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico (inc. VII) e responsabilidade por dano ao meio 
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, 
turístico e paisagístico (inc. VIII). 

Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal tratam da Cultura Nacional. O art. 
216 assim estabelece: 

Art. 216. Constituem 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, nos quais 
se incluem:  

I - omissis; 

II - omissis; 

III - omissis; 

IV - omissis; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.  

§ 1º - O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 
promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de 
outras formas de acautelamento e preservação.  

§ 2º - omissis. 

§ 3º - A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento 
de bens e valores culturais. 

§ 4º - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na 
forma da lei; 

§ 5º.omissis. 

O Decreto-Lei nº 25/37 organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico 
nacional. O art. 1º conceitua patrimônio histórico e artístico nacional como: “o 
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja a conservação 
seja de interesse público, quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história 
do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, 
bibliográfico ou artístico”. Para integrar o patrimônio nacional devem estes bens 
serem inscritos em um dos 4 livros do Tombo previstos nesta mesma norma, art. 
4 º. São eles: 1) Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico; 2) 
Livro do Tombo Histórico; 3) Livro do Tombo das Belas Artes e 4) Livro do 
Tombo das Artes Aplicadas. A nós interessa apenas os dois primeiros.  
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O Brasil é signatário da Convenção à Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e 
Natural, aprovada pela Conferência Geral da UNESCO, em sua XVII Sessão, 
realizada em Paris em 1972, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 74/77, com 
única ressalva ao § 1º do artigo 16 e promulgada pelo Decreto nº 80.978/77. 
Através do artigo 4º o Brasil reconheceu a obrigação de identificar, valorizar e 
transmitir às gerações futuras o patrimônio cultural situado em seu território, 
procurando tudo fazer para esse fim, utilizando ao máximo seus recursos 
disponíveis, e, quando for o caso, mediante assistência e cooperação 
internacional. 

A Lei nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe sobre os monumentos 
arqueológicos e pré-históricos e o parágrafo único do art. 1º esclarece que a 
propriedade da superfície, regida pelo direito comum, não inclui a das jazidas 
arqueológicas ou históricas, nem a dos objetos nelas incorporados.  

A definição de monumentos arqueológicos ou pré-históricos é dada pelo art. 2º 
da referida lei, que assim dispõe: 

Artigo 2° - Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-
históricos: 

a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que 
representem testemunhos da cultura dos paleoameríndios do Brasil, 
tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, 
jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas 
aqui, mas de significado idêntico, a juízo da autoridade competente; 

b) os sítios nos quais se encontram vestígios positivos de ocupação 
pelos paleomeríndios, tais como grutas, lapas e abrigos sob rocha; 

c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais de 
pouso prolongado ou de aldeamento "estações" e "cerâmicas", nos 
quais se encontram vestígios humanos de interesse arqueológico ou 
paleoetnográfico; 

d) as inscrições rupestres ou locais como sulcos de polimentos de 
utensílios e outros vestígios de atividade de paleoameríndios. 

O art. 3º da Lei nº 3.924 proíbe, em todo o território nacional, o aproveitamento 
econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas 
arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, casqueiros, 
concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos sítios, inscrições e 
objetos enumerados nas alíneas b, c e d do artigo anterior, antes de serem 
devidamente pesquisados, respeitadas as concessões anteriores e não caducas. 

O art. 5º da já mencionada Lei alerta: 

Artigo 5º - Qualquer ato que importe na destruição ou mutilação dos 
monumentos a que se refere o art. 2º desta Lei será considerado crime 
contra o Patrimônio Nacional e, como tal, punível de acordo com o 
disposto nas leis penais. 

A Lei nº 9.605/98, no Capítulo V, dos Crimes Contra o Meio Ambiente, na Seção 
IV, trata dos Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, nos 
arts. 62 a 65. As penas para tais crimes variam de 6 meses de detenção até 3 
anos de reclusão. Destacamos alguns tipos penais: 
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Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 

I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial; 

II - omissis: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um 
ano de detenção, sem prejuízo da multa. 

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local 
especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão 
judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, 
artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou 
monumental, sem autorização da autoridade competente ou em 
desacordo com a concedida: 

Pena - reclusão, de um a três anos, e multa. 

Art. 64. Promover construção em solo não edificável, ou no seu 
entorno, assim considerado em razão de seu valor paisagístico, 
ecológico, artístico, turístico, histórico, cultural, religioso, 
arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da 
autoridade competente ou em desacordo com a concedida: 

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa. 

A Lei nº 3.924/61 trata ainda, da possibilidade de descobertas fortuitas, ou seja, 
descobertas de quaisquer elementos de interesse arqueológico ou pré-histórico, 
e atribui responsabilidade ao inventor (“descobridor”). Os arts. 17 a 19 
apresentam os seguintes teores: 

Artigo 17º - A posse e a salvaguarda dos bens de natureza 
arqueológica ou pré-histórica constituem, em princípio, direito 
imanente ao Estado. 

Artigo 18º - A descoberta fortuita de quaisquer elementos de 
interesse arqueológico ou pré-histórico, artístico ou numismático 
deverá ser imediatamente comunicada ao IPHAN, ou aos órgãos 
oficiais autorizados, pelo autor do achado ou pelo proprietário do 
local onde tiver ocorrido. 

Parágrafo único - O proprietário ou ocupante do imóvel onde se tiver 
verificado o achado é responsável pela conservação provisória da 
coisa descoberta, até o pronunciamento e deliberação do IPHAN. 
(sem grifos no original) 

Artigo 19º - A infringência da obrigação imposta no artigo anterior 
implicará na apreensão sumária do achado, sem prejuízo da 
responsabilidade do inventor pelos danos que vier a causar ao 
Patrimônio Nacional, em decorrência da omissão. (grifo nosso) 

Como visto, toda e qualquer atividade a ser realizada no Parque deverá 
considerar a possibilidade de existência de patrimônio histórico e cultural. Na 
abertura de acessos para a fiscalização, ou qualquer outra intervenção onde se 



 2.109

encontre vestígios de sua ocorrência, deve a atividade desenvolvida ser 
suspensa, comunicando ao IPHAN a descoberta, ficando o IEF responsável pela 
conservação provisória da coisa descoberta, até o seu pronunciamento e 
deliberação. Caso ocorra danos pela má conservação, serão apuradas as 
responsabilidades, para aplicação de sanção, tanto pecuniária, quanto penal. 

2.8.1.7 - Lei da Ação Civil Pública - Lei no 7.347/85 

Esta Lei disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos causados 
ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, 
histórico, turístico e paisagístico. 

Esta ação tem por objetivo a condenação em dinheiro ou o cumprimento de 
obrigação de fazer ou não fazer, e pode ser proposta inclusive preventivamente, 
com o intuito de evitar dano ao meio ambiente ou aos valores históricos.  

Podem propô-la o Ministério Público, a União, os Estados e Municípios, 
autarquias, (o IEF, por. Ex.), empresas públicas, fundação, sociedade de 
economia mista ou por associação que esteja constituída a pelo menos 1 ano, 
nos termos da lei civil, e que inclua, entre suas finalidades, a proteção aos bens 
e direitos de que trata esta lei. (art. 5º). 

Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromissos 
de ajustamento de conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial. 

É facultado a qualquer pessoa, e dever do servidor público, provocar a iniciativa 
do Ministério Público quando tenha conhecimento de fatos que constituam objeto 
de ação civil, indicando-lhes os elementos de convicção e fornecendo-lhes 
informações. (art. 6º). 

• Patrimônio Genético e Biodiversidade 

De acordo com o art. 225, § 1º, inc. II incumbe ao Poder Público preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. Ainda 
conforme a Constituição Federal, a Mata Atlântica constitui patrimônio Nacional, 
e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

O Parque Estadual do Biribiri tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica. Portanto, 
constitui um de seus objetivos manter o patrimônio genético ali existente. É 
importante destacar que a pesquisa científica é permitida, desde que autorizada 
pelo órgão da administração da unidade, estando sujeita às condições e 
restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em outros 
regulamentos. 

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade Biológica, compromisso 
firmado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento - Rio 92, aprovado pelo Decreto Legislativo 2, de 1994, e 
promulgado pelo Decreto nº 2.519/98. 

O Decreto nº 4.339/2002 institui os princípios e diretrizes para a implementação 
da Política Nacional de Biodiversidade. 
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Como objetivo geral da Política Nacional da Biodiversidade estabelece o referido 
Decreto: 

“A Política Nacional da Biodiversidade tem como objetivo geral a 
promoção, de forma integrada, da conservação da biodiversidade e 
da utilização sustentável de seus componentes, com a repartição justa 
e eqüitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos 
genéticos, de componentes do patrimônio genético e dos 
conhecimentos tradicionais associados a esses recursos”. 

A pesquisa científica realizada no PEB deve obedecer criteriosamente às 
disposições previstas nesta e em outras normas que regulamentam o patrimônio 
genético e a biodiversidade brasileira. A coleta, manipulação e uso científico de 
materiais colhidos no Parque deverão ter fins lícitos, respeitando sempre as 
normas constitucionais e legais brasileiras sobre a matéria. 

2.8.1.8 - Legislação Sobre Águas - Decreto no 24.643/34 (Código de Águas)  
e Lei no 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos) 

O Parque Estadual do Biribiri abriga várias nascentes e cursos d’água, dentre 
eles o rio Jequitinhonha que se constitui no limite Noroeste do Parque, o ribeirão 
das Pedras, o rio Pinheiros e muitos outros córregos. 

O Decreto nº 24.643/34 descreve as correntes navegáveis ou flutuáveis como 
águas públicas, mesmo que em algum ou alguns trechos deixe de ser navegável 
ou flutuável. 

Destacam-se, nesse Decreto alguns artigos de maior relevância para a 
verificação da questão de abrangência do presente estudo: 

Art. 34. É assegurado o uso gratuito de qualquer corrente ou nascente 
de águas, para as primeiras necessidades da vida, se houver caminho 
público que a torne acessível. 

Art. 36. É permitido a todos usar de quaisquer águas públicas, 
conformando-se com os regulamentos administrativos. 

Art. 37. O uso das águas públicas se deve realizar, sem prejuízo da 
navegação, salvo a hipótese do art. 48, e seu parágrafo único. 

Art. 41. O aproveitamento e os melhoramentos e uso dos portos, bem 
como a respectiva competência federal, estadual ou municipal serão 
regulados por leis especiais. 

Art. 65. Os usos gerais a que se prestam as águas públicas só por 
disposição de lei se podem extinguir. 

A Lei nº 9.433/97 instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos. Entre os 
seus fundamentos consta que a água é um bem de domínio público, sendo um 
recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e sua gestão deve sempre 
proporcionar o seu uso múltiplo. (art. 1º, incisos I, II e IV). 

Constitui diretriz geral da ação para implementação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão 
ambiental. 
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2.8.2 - Legislação Estadual 

2.8.2.1 - Constituição do Estado de Minas Gerais 

A Constituição do Estado de Minas Gerais estabelece que compete ao Estado, 
entre outras coisas: 

– Proteger o meio ambiente; (art. 10, inc. V) 

– Criar sistema integrado de parques estaduais, reservas biológicas, 
estações ecológicas e equivalentes, adequado à conservação dos 
ecossistemas do Estado, para proteção ecológica, pesquisa 
científica e recreação pública, e dotá-los dos serviços públicos 
indispensáveis às suas finalidades; (art. 10, inc. XII) 

– Legislar concorrentemente, com a União, sobre: (art. 10, inc. XV) 

- florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do 
solo e dos recursos naturais, proteção do ambiente e controle da 
poluição; (alínea f) 

- proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e 
paisagístico; (alínea g) 

- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; (alínea h) 

- educação, cultura, ensino e desporto;(alínea i) 

O art. 11 da Constituição Estadual descreve, como competência comum do 
Estado de Minas Gerais, de seus Municípios e da União: 

– Proteger os documentos, obras e outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e 
sítios arqueológicos; (inc. III) 

– Impedir a evasão, destruição e descaracterização de obra de arte 
e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; (inc. IV) 

– Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência; (inc. V) 

– Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas; (inc. VI) 

– Preservar as florestas, a fauna e a flora; (inc. VII) 

Já no TÍTULO IV, que trata “DA SOCIEDADE”, dentro do CAPÍTULO I, que se 
refere à “ORDEM SOCIAL”, a Seção IV trabalhou com a CULTURA, nos artigos 
207 à 210. Como já referenciado quando discutido os aspectos da Constituição 
Federal, a competência para proteger o patrimônio cultural é comum a todos os 
entes da federação. Colacionamos o art. 208, que explicita no que consiste o 
patrimônio cultural ,mineiro, verbis: 
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Art. 208 - Constituem patrimônio cultural mineiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, que 
contenham referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade mineira, entre os quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, tecnológicas e artísticas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços 
destinados a manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, espeleológico, paleontológico, ecológico e 
científico. 

A Seção VI tratou do Meio Ambiente, nos artigos 214 a 217, praticamente 
repetindo o caput do art. 225, apenas substituindo o “dever de preservar” o meio 
ambiente para as gerações presentes e futuras imposto pela Constituição 
Federal, pelo “dever de conservá-lo”, o que tecnicamente é mais adequado, uma 
vez que a conservação da natureza pressupõe a sua utilização de forma 
adequada e sustentada. Diz o art. 214, verbis: 

Art. 214 - Todos têm direito a meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, e ao Estado e à coletividade é imposto o dever de defendê-lo 
e conservá-lo para as gerações presentes e futuras. 

Destacamos, entre as funções do Estado para assegurar a efetividade do direito 
a que se refere o artigo 214, as seguintes atribuições, com maiores implicações 
para o presente trabalho: 

– Prevenir e controlar a poluição, a erosão, o assoreamento e 
outras formas de degradação ambiental; (inc. III) 

– Proteger a fauna e a flora, a fim de assegurar a diversidade das 
espécies e dos ecossistemas e a preservação e o patrimônio 
genético, vedadas, na forma da lei, as práticas que provoquem a 
extinção das espécies ou submetam os animais à crueldade; (inc. 
V) 

– Definir mecanismos de proteção à fauna e à flora nativas e 
estabelecer, com base em monitoramento contínuo, a lista de 
espécies ameaçadas de extinção e que mereçam proteção 
especial; (inc. VI) 

– Criar parques, reservas, estações ecológicas e outras unidades de 
conservação, mantê-los sob especial proteção e dotá-los da infra-
estrutura indispensável às suas finalidades; (inc. VIII) 

– Estabelecer, através de órgão colegiado, com participação da 
sociedade civil, normas regulamentares e técnicas, padrões e 
demais medidas de caráter operacional, para proteção do meio 
ambiente e controle da utilização racional dos recursos 
ambientais; (inc. IX) 
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– Manter instituição de pesquisa, planejamento e execução que 
assegure ao órgão indicado no inciso anterior o suporte técnico e 
operacional necessário ao cumprimento de sua finalidade; (inc. 
X) 

XI - preservar os recursos bioterapêuticos regionais. 

§ 4º - Quem explorar recurso ambiental fica obrigado a recuperar o 
meio ambiente degradado, na forma da lei. 

§ 5º - A conduta e a atividade consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão o infrator, pessoa física ou jurídica, a sanções 
administrativas, sem prejuízo das obrigações de reparar o dano e das 
cominações penais cabíveis. 

§ 6º - São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo 
Estado, necessárias às atividades de recreação pública e à instituição 
de parques e demais unidades de conservação, para a proteção dos 
ecossistemas naturais. 

§ 7º - Os remanescentes da Mata Atlântica, as veredas, os campos 
rupestres, as cavernas, as paisagens notáveis e outras unidades de 
relevante interesse ecológico constituem patrimônio ambiental do 
Estado e sua utilização se fará, na forma da lei, em condições que 
assegurem sua conservação. 

Art. 215 - É obrigação das instituições do Poder Executivo, com 
atribuições diretas ou indiretas de proteção e controle ambiental, 
informar o Ministério Público sobre ocorrência de conduta ou 
atividade considerada lesiva ao meio ambiente. 

A seguir são apresentadas as normas ambientais infra-constitucionais de nível 
Estadual que incidem no manejo do Parque. 

O Estado de Minas Gerais é profícuo com relação à produção legislativa. Entre 
as principais leis ambientais destacam-se: a Lei nº 14.368/02, que estabelece a 
Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo, a Lei nº 14.309/02, que 
dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade; a Lei nº 
14.181/02, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e 
de desenvolvimento da pesca e da aqüicultura, Lei nº 13.199/99 que dispõe 
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e a Lei nº 12.585 de 
17/07/1997, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política 
Ambiental COPAM. O Poder Executivo, por sua vez, cumpriu com sua 
competência regulamentar. Dentre os principais Decretos, citamos o Decreto nº 
43.710 de 08/01/2004, que regulamenta a Lei nº 14.309; o Decreto nº 43.713 de 
14/01/2004, que regulamenta a Lei nº 14.181, e o Decreto nº 21.724 de 
23/11/1981 que aprova o Regulamento dos Parques Estaduais. 

2.8.2.2 - Lei Estadual nº 14.368, de 19 de Julho de 2002, que Estabelece a  
Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo e Lei 
Estadual nº 12.398, de 12 de Dezembro de 1996, que Dispõe Sobre 
o Plano Mineiro de Turismo 

Um dos motivos da criação do Parque foi o fato de tratar-se de uma das mais 
representativas amostras do ecossistema regional. O parecer técnico para 
criação deste parque já mencionava que: “a área há muito tempo é visitada por 
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turistas e visitantes de todo o território nacional e de várias partes do mundo, que 
têm cobrado atitudes da sociedade em prol da preservação do acervo natural e 
histórico do Biribiri”. 

Consta que o turismo hoje realizado na região é desordenado e sem controle. “Os 
turistas entram quando querem e fazem o que bem entendem. Não há o menor 
controle da situação, inclusive em relação à poluição das águas de alguns córregos 
utilizados para banhos”. (parecer técnico para a criação do Parque Estadual do 
Biribiri, Diamantina/MG, item 4. Atividades desenvolvidas no local, p. 6). 

É evidente que esta situação não pode permanecer. O Estado de Minas Gerais 
possui normatização que impede este tipo de procedimento, coibindo o turismo 
degradador. O art. 3º da Lei 14.368/2002 estabelece, entre as diretrizes da 
Política Estadual de Ecoturismo, a compatibilização das atividades de 
ecoturismo com: a preservação do meio ambiente e da biodiversidade (inc. I, 
“a”), dos bens de valor histórico, artístico, arqueológico, paleontológico e 
espeleológico (inc. I, “b”) e das características das paisagens (inc. I, “e”).  

O art. 5º estabelece, para a implantação de empreendimento ou de serviço 
voltado para a exploração do ecoturismo, a obrigatoriedade de aprovação prévia 
do órgão estadual competente, de projeto de exploração turística, que deve 
incluir, entre outras coisas, estudo do impacto da atividade econômica sobre os 
elementos discriminados no inciso I do art. 3º desta Lei, com previsão de 
avaliação periódica. 

A Lei nº 12.398/1996 dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo. Através de uma 
simples leitura desta Lei percebe-se claramente a importância que o Estado 
deposita na atividade turística, inclusive como agente de integração e 
desenvolvimento econômico e social interno (entre as diversas regiões do 
Estado), atribuindo inclusive a relevante função de projeção de Minas no país e 
no exterior. Este é o teor do artigo 1º, incisos II e III desta Lei. 

Já nesta Lei, de 1996, constava que entre os objetivos da política estadual para 
o setor deveriam ser comtemplados o aproveitamento turístico dos recursos 
naturais e culturais que compõem o patrimônio do Estado. (art. 2º, inc. IV). 

Entretanto, para implementar estas ações estratégicas o setor de turismo deveria 
reger-se pela política específica de preservação do patrimônio histórico-cultural e 
proteção e utilização sustentada do patrimôni natural. 

Assim, o Decreto de criação do Parque Estadual do Biribiri está coerente com a 
Política Estadual de Desenvolvimento do Ecoturismo e com o Plano Mineiro de 
Turismo, quando define, entre suas finalidades, o desenvolvimento de 
alternativas do uso racional dos recursos naturais, como o ecoturismo. A forma 
como este turismo será promovido, dentro dos limites do Parque é que deverá 
ser contemplada através deste Plano de Manejo, dentro dos limites 
estabelecidos pelas normas que regem a matéria, e em especial, estas leis 
estaduais supra mencionadas. 

2.8.2.3 - Lei Estadual nº 14.309, de 19 de Junho de 2002, que Dispõe Sobre  
a Política Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado de 
Minas Gerais, Regulamentada pelo Decreto nº 43.710/04 

Esta lei impõe importantes diretrizes para o presente estudo. Vale destacar que, 
no art. 5º consta a atribuição, ao Poder Público estadual, de criar mecanismos 
de fomento a pesquisas direcionadas para a preservação, conservação e 
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recuperação de ecossistemas (inc. II, “a”); implantação, manutenção e manejo 
das unidades de conservação (inc. II, “b”) e desenvolvimento de programas de 
turismo ecológico e ecoturismo (inc. IV).  

O art. 7º define como órgão competente para as ações previstas nesta Lei, o 
Instituto Estadual de Florestal - IEF. 

Os arts. 10 à 13 tratam da área de preservação permanente, repetindo em 
grande parte o que determina o Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771), com as 
alterações introduzidas pela Medida Provisória nº 2.166-67. O art. 12, § 1º, 
entretanto, traz uma novidade, que importa em especial à situação analisada. É 
que o caput do art. 12 diz que a utilização da área de preservação permanente 
fica condicionada à autorização ou anuência do órgão competente. O § 1º deste 
artigo impõe a ressalva, de que, quando a APP integrar unidade de conservação, 
a autorização ficará condicionada à sua previsão no plano de manejo.  

O art. 23, inc. I desta Lei trata dos parques estaduais, como unidades de 
conservação de proteção integral, constituído de uma área representativa de 
ecossistema de grande valor ecológico e belezaz cênica, que contenha espécies 
de plantas e animais e sítios com relevãncia científica, educacional, recreativa, 
histórica, cultural, turística, paisagística e espiritual, em que se possa conciliar, 
harmoniosamente, o uso científico, educativo e recreativo com a preservação 
integral e perene do patrimônio natural. 

O § 1º estabelece que nas unidades de conservação de proteção integral (como 
os parques estaduais) não é permitida a coleta e o uso dos recursos naturais, 
salvo se compatíveis com sua categoria de manejo.  

Os parques, por força do § 2º deste artigo, devem ser, na sua totalidade, de 
posse e domínio públicos. 

Os artigos 25 à 27 tratam do “Sistema Estadual de Unidades de Conservação” - 
SEUC. O § 1º do art. 25 estabelece que compete ao SEUC definir a política 
estadual de gestão e manejo das unidades de conservação do Estado, bem 
como a interação dessas unidades com outros espaços protegidos. 

O art. 26 desta lei impõe a obrigatoriedade de edição de lei para alteração dos 
limites originais de unidades de conservação de proteção integral ou uso 
sustentável, ressalvando a hipótese de acréscimo ou ampliação, que podem ser 
feitos por instrumento normativo de nível hierárquico igual ao do que criou a 
unidade de conservação. O parágrafo único, até de forma redundante, afirma 
que a desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só 
pode ser feita mediante lei específica. 

E finalmente o art. 27 que as unidades de conservação de domínio público 
estadual ficam incorporadas ao patrimônio do IEF. 

O Capítulo V desta lei trata, nos artigos 54 a 53, “Das Infrações e Penalidades” 
por ação ou omissão contrárias à disposição desta lei. O anexo ao art. 54 desta 
Lei prevê 41 infrações, bem como o valor da multa aplicada no caso de 
ocorrência do fato típico. 
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2.8.2.4 - Decreto nº 43.710, de 08 de Janeiro de 2004 

Este Decreto regulamentou a Lei nº 14.309/2002, e, embora em muitos casos 
tenha simplesmente repetido o que diz a lei, trouxe algumas novidades, a título 
de regulamentação.  

O art. 26, que disciplinou as unidades de conservação integral, acrescentou um 
parágrafo que inexistia na Lei, prevendo a possibilidade de realização de 
pesquisas científicas, mediante prévia autorização do IEF, ficando sujeitas às 
condições estabelecidas no plano de manejo. 

Os artigos 28 a 31 tratam do Sistema Estadual de Unidades de Conservação e 
em sua grande maioria simplesmente repetem as disposições previstas nos 
artigos 25 a 27 da Lei. Única exceção refere-se ao § 3º do art. 29 que determina 
que o ato de criação das unidades de conservação deverá necessariamente 
definir um número mínimo de funcionários, respeitados os seguintes parâmetros: 

I - 01 (um) gerente para qualquer categoria de manejo; 

II - no mínimo, 04 (quatro) guarda-parques para unidades com área total menor 
que 500 ha (quinhentos hectares); 

III - no mínimo, 01 (um) guarda-parque para cada 500 ha (quinhentos  hectares) 
de área protegida, para qualquer categoria de manejo. 

Nos arts. 74 a 86 mais uma vez há repetição das disposições da Lei n
�

 
14.309/2002, pouco tendo o Executivo utilizado de seu poder regulamentar para 
esclarecer sobre os procedimentos a serem adotados. A principal novidade 
introduzida pelo Decreto, quanto a matéria das infrações e penalidades, foi a 
definição dos parâmetros de redução da pena, quando trata das circunstâncias 
atenuantes (art. 82, § 2º, incs. I à IV - redução da multa de 1/6 à 1/3) e de 
majoração da pena, no caso das circunstâncias agravantes - majoração de 1/3, 
1/5 até o valor da multa em dobro). 

2.8.2.5 - Lei nº 14.181/2002, Dispõe Sobre a Proteção à Fauna e à Flora  
Aquáticas e de Desenvolvimento da Pesca e da Aqüicultura no 
Estado 

Esta lei, embora mencione que disciplina sobre a “proteção à fauna e à flora 
aquáticas” praticamente apenas regula a pesca e a aqüicultura no Estado.  

O art. 19 descreve algumas condutas típicas como infração administrativa, e os 
arts. 20 a 23 tratam das penalidades e da forma como será dado efetividade ao 
cumprimento do que esta Lei estabelece. 

Para o escopo deste trabalho pode-se destacar o art. 21, que no parágrafo 
único, inciso II, letra h, trata, como circunstância agravante, o cometimento da 
infração em unidade de conservação, como é o caso do Parque. 

2.8.2.6 - Lei nº 13.199, de 29 de Janeiro de 1999, que Dispõe Sobre a Política  
Estadual de Recursos Hídricos 

Tanto no parecer técnico para a criação do Parque Estadual do Biribiri, como na 
oficina de planejamento, é possível perceber que a poluição dos cursos d’água, 
é uma preocupação corrente nesta Unidade de Conservação. 
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As atividades de extração mineral (garimpo), realizadas no interior do Parque, 
sem nenhum controle reviram os córregos e promovem o assoreamento dos 
leitos, principalmente devido à intensa erosão. 

Os córregos são poluídos pelo recebimento de esgoto urbano, da Vila de Cidade 
Nova, localizada dentro do parque e das próprias casas da localidade. A 
COPASA foi contratada, para resolver o problema de saneamento, mas até 
agora não foi elaborado o projeto. 

O Parque abriga várias nascentes e cursos d’água, entre os quais, os rios 
Jequitinhonha, ribeirão das Pedras, rio Pinheiros e os córregos Sentinela e dos 
Cristais. 

Esta Lei define que na execução da Política Estadual de Recursos Hídricos, 
devem ser observados: o reconhecimento dos recursos hídricos como bem 
natural de valor ecológico, social e econômico, cuja utilização deve ser orientada 
pelos princípios do desenvolvimento sustentável (art. 3º, inc. III); a prevenção 
dos efeitos da poluição, das inundações e da erosão do solo (art. 3º, inc. VI) e a 
compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o 
desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente. 

2.8.2.7 - Lei nº 12.585, de 17 de Julho de 1997, que Dispõe Sobre a  
Reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM, Regulamentada pelo Decreto nº 43.278, de 22 de Abril de 
2004 

Segundo esta Lei, o COPAM é um órgão normativo, colegiado, consultivo e 
deliberativo, que tem por finalidade deliberar sobre diretrizes, políticas, normas 
regulamentares e técnicas, padrões e outras medidades de caráter operacional, 
para preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos ambientais. 
(arts. 2º e 3º, caput) 

Entre suas competências destacam-se: 

– estabelecer normas técnicas e padrões de proteção e conservação do meio 
ambiente, observadas a legislação federal e a estadual, bem como os 
objetivos definidos nos Planos de Desenvolvimento Econômico e Social do 
Estado (inc. II); 

– determinar ações para o exercício do poder de polícia administrativa e para 
os casos de infração à legislação de proteção, conservação e melhoria do 
meio ambiente e de gestão dos recursos ambientais (inc. V);  

– aplicar penalidades, por intermédio do Plenário ou das Câmaras 
Especializadas e dos órgãos seccionais, no âmbito de sua competência, 
observada a legislação vigente; (inc. VI); 

– responder a consultas sobre matéria de sua competência, orientar os 
interessados e o público em geral quanto à aplicação de normas e padrões 
de proteção ambiental e divulgar relatório sobre qualidade ambiental (inc. 
VII). 
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2.8.2.8 - Decreto nº 21.724, de 23 de Novembro de 1981, Aprova o  
Regulamento dos Parques Estaduais 

Este Decreto, do ano de 1981, aprovou o regulamento dos Parques Estaduais de 
Minas Gerais. Embora seja anterior à Constituição Federal e Estadual 
atualmente vigentes, e também à Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação - SNUC, ainda prevalece válido no que não contraria o sistema 
normativo em vigor. 

Diz o art. 2º: 

Art. 2º - Os Parques Estaduais são bens do Estado de Minas Gerais, 
criados para a proteção e preservação permanente de regiões 
dotadas de excepcionais atributos da natureza, ou de valor científico 
ou histórico, postos à disposição do povo. 

O art. 3º descreve, entre os objetivos do Parque Estadual: 

I - garantir a preservação e a intocabilidade dos ecossistemas naturais englobados;  

II - possibilitar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos de interesse científico;  

III - oferecer condições para recreação, turismo e realização de atividades educativas e 
de conscientização ecológica.  

Parágrafo único - O uso e a destinação das áreas que constituem os Parques Estaduais 
devem respeitar a integração dos ecossistemas naturais abrangidos. 

O artigo 4º deste Decreto trata da alteração dos limites dos Parques Estaduais. 
Esta é uma das normas que não foram recepcionadas pelo novo ordenamento 
jurídico, posto que infringe disposições constitucionais, entre elas o princípio 
federativo. As normas a serem aplicadas, neste caso, devem ser as previstas 
nos arts. 22, § 6º e § 7º da Lei n

�

9985/00, ou seja, a ampliação dos limites pode 
ser feita por decreto (norma de mesmo nível hierárquico, que criou o Parque). A 
redução dos limites apenas poderá ser feita mediante lei específica. 

O art. 12 elenca as atividades que não serão permitidas dentro das áreas dos 
Parques Estaduais. São elas: 

I - qualquer forma de exploração das riquezas e dos recursos 
naturais;  

II - a construção de rodovias, ferrovias, oleodutos, linhas de 
transmissão e outras obras que não sejam de exclusivo interesse para 
o Parque;  

III - a coleta de frutos, sementes, raízes, cascas e folhas;  

IV - o corte de árvores, arbustos e demais formas de vegetação; V - a 
perseguição, apanha, aprisionamento e abate de exemplares da 
fauna, a caça ou pesca esportiva ou amadorística, bem como 
qualquer atividade que venha a afetar a vida animal em seu meio 
natural, ainda que para efeito de controle da superpopulação animal;  

VI - o fornecimento de alimentação de qualquer tipo aos animais da 
fauna, para não promover a sua dependência ao homem;  
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VII - a introdução de espécie estranha aos ecossistemas protegidos, 
ou de animal doméstico, domesticado ou amansado, seja aborígene 
ou alienígena;  

VIII - o abandono de lixo, detritos, dejetos ou outros materiais que 
maculem a integridade paisagística, sanitária ou cênica do Parque;  

IX - a prática de qualquer ato que possa provocar fogo, salvo quando 
usado como técnica de manejo, de acordo com o respectivo Plano;  

X - a colocação de placa, aviso, sinal, tapume ou qualquer outra 
forma de comunicação audiovisual ou de publicidade que não tenha 
relação direta com o programa interpretativo do Parque;  

XI - o ingresso ou permanência de visitantes portanto armas, 
materiais ou instrumentos destinados a corte, caça, pesca ou qualquer 
outra atividade prejudicial à flora ou à fauna;  

XII - o uso de veículo, a não ser na Zona de Uso Especial e na Zona 
de uso Intensivo;  

XIII - o ingresso e permanência de qualquer tipo de embarcação de 
propriedade particular.  

O parágrafo único destaca as situações em que poderá ser eventualmente autorizada 
atividade não permitida. São os seguintes casos:  

1) serviços de aterro, escavações, contenção de encostas, correções, 
adubação ou recuperação de solos nas Zonas de Uso Intensivo e de 
Uso Especial, desde que interfiram o mínimo possível no ambiente 
natural;  

2) coleta de espécime vegetal para fins estritamente científica e 
quando do interesse do Parque, após aprovação do Conselho 
Deliberativo do Instituto Estadual de Florestas - IEF;  

3) abate, corte ou plantio de qualquer forma de vegetação, somente 
nas Zonas de Uso Intensivo, uso Especial e Histórico- Cultural, de 
acordo com as diretrizes dos respectivos Planos de Manejo;  

4) arranjos paisagísticos, nas Zonas de Uso Intensivo e de uso 
Especial, usando-se, de preferência, espécies das formações naturais 
dos ecossistemas do próprio Parque;  

5) coleta ou apanha de especime animal, somente para fins científicos 
e quando do interesse dos Parques, de acordo com o projeto 
aprovado pelo Conselho Deliberativo do Instituto Estadual de 
Florestas - IEF;  

6) admissão e permanência de animal doméstico ou domesticado, 
destinado ao serviço de Parque, em caso de necessidade, com a 
aprovação da Presidência do Instituto Estadual de Florestas - IEF, 
observadas as determinações do respectivo Plano de Manejo;  

7) a reintrodução de espécie, ou o repovoamento do Parque com ela, 
de acordo com estudos técnicos-científicos e prévia aprovação do 
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Conselho Deliberativo do Instituto Estadual de Florestas - IEF, 
ouvida a Diretoria competente;  

8) eliminação de espécie estranha, em caso de necessidade 
comprovada por pesquisa científica.  

2.8.3 - Legislação Municipal 

2.8.3.1 - Lei Orgânica do Município de Diamantina (LOMD) 

A Lei orgânica de um município é a “constituição” do município, ou seja, é a 
norma que estabelece a estrutura organizacional do município, os objetivos e 
diretrizes a serem adotados, os principais valores de sua comunidade, que 
devem ser protegidos, a forma de relação com os demais municípios do Estado, 
entre outras coisas. 

A Constituição Federal de 1988, no art. 29, estabelece algumas normas de forma 
e conteúdo que devem conter as Leis Orgânicas, o mesmo acontecendo na 
Constituição Estadual de Minas Gerais, no art. 166. 

É importante lembrar que a competência dos municípios, em matéria ambiental é 
comum à da União e a dos Estados, no que se refere à sua proteção, e que é 
permitido ao município legislar sobre assuntos de interesse local, e suplementar 
a legislação federal e estadual no que couber (art. 30, incisos I e II da CF). 

Esta competência legislativa, entretanto, não permite aos municípios criar 
normas em confronto com as disposições federais ou estaduais, sob a alegação 
de estarem elaborando normas de interesse local. É que o princípio federativo 
prevê a harmonia entre os entes federados: União, Estados e Municípios, até 
mesmo como garantia dos administrados. 

A Lei Orgânica de Diamantina, define, entre seus objetivos prioritários, 
proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a 
dignidade humana, a justiça social e o bem comum. 

No que tange ao Parque Estadual do Biribiri, a importância da legislação 
municipal está diretamente relacionada com a área do entorno do Parque, ou 
seja, com sua zona de amortecimento. É que de acordo com a Lei do SNUC (Lei 
9.985), art. 49, parágrafo único, uma vez definida formalmente a zona de 
amortecimento não pode ser transformada em área urbana. Assim, a área 
urbana do município não poderá crescer na direção do parque, pela restrição 
imposta pela norma federal, que possui caráter geral. Vale ressaltar que as 
zonas de entorno do Parque já possuem ocupação humana, e que instituições 
importantes para a cidade, como a Universidade e a Delegacia estão muito 
próximas dos limites do Parque. 

O art. 9º, inc. XII, letras “b” e “c” afirmam que compete privativamente ao 
Município: organizar a política administrativa de interesse local, especialmente: 
planejar o uso e a ocupação do solo em seu território urbano, estabelecendo normas de 
edificação, de loteamento, de arruamento e de zoneamento, bem como as limitações 
urbanísticas convenientes à ordenação do seu território, observada a legislação federal 
(“b”) e conceder e renovar licença para localização e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros e 
cassar licença do estabelecimento que se tornar prejudicial à saúde, à higiene, ao 
sossego, à segurança, aos bons costumes ou que promova a descaracterização de 
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paisagem urbana e arquitetônica, fazendo cessar a atividade ou determinando o 
fechamento do estabelecimento.  

Outra responsabilidade importante é a competência para remoção e destino do 
lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza e a competência 
comum do município para melhorar as condições de saneamento básico.  

Será necessário uma parceria entre a administração do Parque e as autoridades 
municipais, para discussão e busca de solução para a questão da “Cidade 
Nova”, bairro que está nos limites do Parque do Biribiri, principalmente pelos 
riscos de degradação e poluição para dentro dos limites do parque, tanto pelos 
lixos e resíduos gerados, quanto pelo esgoto sem tratamento que é carreado aos 
rios que correm à juzante do Parque. 

O art. 10 estabelece, como competência do Município, em harmonia com os demais 
entes federados, inc. IX: o favorecimento da organização de atividade garimpeira em 
cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômica e 
social dos garimpeiros, e o inc. X: a promoção e incentivo ao turismo como fator de 
desenvolvimento social e econômico. Estas atividades, importantes para o 
desenvolvimento econômico e social da cidade deverão ser compatíveis e estar 
em perfeita harmonia com este Plano de Manejo. 

2.8.3.2 - Lei nº 1.769, de 02 de Setembro de 1990, com a Redação dada  
 pelas Leis nº 2.230/94 e nº 2.487, de 31 de Dezembro de 1997 

Dispõe sobre a vinculação, constituição e competência do Conselho Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA  

O art. 1º diz que o CODEMA é encarregado de assessorar o Poder Executivo e de 
deliberar sobre assuntos referentes à proteção, conservação e melhoria do meio 
ambiente, sendo subordinado diretamente ao gabinete do Prefeito. 

É do CODEMA a competência para formular e fazer cumprir as diretrizes da 
política ambiental do município, para propor leis, normas, procedimentos e ações 
destinadas à recuperação, melhoria ou manutenção da qualidade ambiental, 
observadas as legislações que regulem a matéria; propor a celebração de 
convênios, contratos e acordos com entidades públicas e privadas de pesquisa e 
ded atividadees ligadas à defesa ambiental, entre outras, definidas no art. 3º 
desta Lei.  

O art. 5º estabelece que constitui infração toda a ação ou omissão, voluntária ou não, 
que importe na não observância, por parte do contribuinte ou responável, das normas 
estabelecidas nas legislações municipais que dispõem sobre a proteção, conservação e 
melhoria do meio ambiente. 

2.9 - Potencial de Apoio à Unidade de Conservação 

2.9.1 - Infra-estrutura Regional 

2.9.1.1 - Transportes 

A infra-estrutura de transportes na região é bastante precária, caracterizado 
principalmente pela falta de manuteção nas rodovias. Grande parte das vias de 
acesso à região são estradas de terra em péssimas condições (MG-220), já as 
únicas vias asfaltadas (BR-367 ao Norte e BR-259 ao Sul - Sudoeste) também 
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carecem de manutenção, além de não serem duplicadas, o que aumenta a 
periculosidade nestas estradas. 

O acesso por via aérea é difícil, o aeroporto mais próximo que atende vôos 
comerciais se localiza em Montes Claros, sendo que para vôos nacionais o 
aeroporto mais próximo está em Belo Horizonte. Diamantina possui um 
aeroporto de pequeno porte, sendo utilizado somente por aviões particulares, 
não possuindo estrutura para a aviação comercial. 

A partir de Belo Horizonte é possível chegar à Diamantina pela rodovia BR-040, 
em direção ao Norte, acessando a BR-135 em direção a Curvelo. Em Curvelo, 
segue-se pela BR-259 em direção Leste até Diamantina.  

A partir do Norte do Brasil, pode-se chegar a Diamantina saindo de Salvador na 
Bahia pela BR-324 até Feira de Santana. Segue-se então pela BR-116 (Rio-
Bahia), em direção Sul, e posteriormente pela BR-251 sentido Montes Claros 
(Oeste). A partir de Montes Claros, é possível acessar a BR-135 em direção ao 
município de Curvelo, de onde segue-se em direção Leste até Diamantina. 

O trajeto de ônibus para Diamantina é feito pelas empresas Viação Pássaro 
Verde, Viação Gontijo e Viação São Geraldo, os passageiros desembarcam na 
Estação Rodoviária, localizada no Largo Dom João. 

No município de Diamantina, o transporte coletivo urbano de passageiros é 
efetuado pela empresa Auto Ônibus São João Batista. Dispõe de pontos de táxi 
nas praças Joubert Guerra, Barão de Guaicui e no Largo Dom João. 

2.9.1.2 - Energia Elétrica e Telecomunicações 

A principal concessionária de energia elétrica do Estado é a Companhia 
Energética de Minas Gerais (CEMIG).  

Entre os municípios da área de influência do Parque, registra-se um consumo de 
cerca de 4.100.000 KWh e 3.811 consumidores. O quadro 2.33 apresenta o total 
de energia elétrica consumido nos diferentes setores: industrial, comercial, 
residencial e rural. 

Quanto ao sistema de comunicação, os serviços de telefonia fixa são operados 
pela empresa TELEMAR e os sistemas de telefonia celular são operados 
TELEMIG celular, TIM e OI. 

Diamantina conta também com uma retransmissora de canal de televisão a TV 
Diamantina (TVD); três estações de rádio (Cultura, Jovem Pan e Band); duas 
agências de correios da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECBT) 
localizadas na Praça Dr. Prado e rua do Bonfim, além de jornais de circulação 
diária, semanal (Voz de Diamantina) e quinzenal (Portal do Vale), provenientes 
de Belo Horizonte e Diamantina. 
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QUADRO 2.33 - CONSUMO E NÚMEROS DE CONSUMIDORES DE ENERGIA 
ELÉTRICA POR CLASSES EM 2001  

CLASSE DIAMANTINA COUTO DE MAGALHÃES  
DE MINAS 

Industrial 
consumo (Kwh) 
n° consumidores 

 
21.949.902 

82 

 
54.807  

9 

Comercial 
consumo (KWh) 
n° consumidores 

 
48.79.392 

1.281 

 
170.442  

73 

Residencial 
consumo (KWh) 
n° consumidores 

 
12.745.673 

10.959 

 
912.809  

1089 

Rural 
consumo (KWh) 
n° consumidores 

 
523.930 

158 

 
156.846  

60 

Outros 
consumo (KWh) 
n° consumidores 

 
4.557.264 

229 

 
475.827  

49 

Total 
consumo (KWh) 
nº consumidores 

 
44.656.161 

12.709 

 
1.770.731  

1.280 

Fonte: Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG 

2.9.1.3 - Saúde  

Dados do Sistema Único de Saúde (SUS), referentes a julho de 2003, apontam 
que dentre os municípios da área de influência existem dois hospitais, 
localizados no município de Diamantina. Conforme quadro 2.34, são 
disponibilizados nestes hospitais, os seguintes leitos: 

QUADRO 2.34 - NÚMERO DE HOSPITAIS E LEITOS POR ESPECIALIDADE 

HOSPITAIS TOTAL 
LEITOS 

LEITOS 
CIRÚRGICO 

LEITOS 
OBSTÉTRICO 

LEITOS 
CLIN. MÉD. 

LEITOS 
CUID/PROL 

LEITOS 
PSIQUIATR. 

LEITOS 
PEDIATRIA 

2 201 40 54 101 2 2 02 

Fonte: Ministério da Saúde (SIH) - julho/2003 

Tomando-se como parâmetro o índice mínimo de leitos, cinco por mil habitantes, 
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), nota-se, no município 
de Diamantina, um déficit nesta questão, pois são vistos 4,54 leitos para cada 
1.000 habitantes, segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares -  
SIH/SUS de julho de 2003.  

Segundo o quadro 2.35 são 56 as unidades ambulatoriais presentes nos dois 
municípios, destas 53 estão no município de Diamantina, e representam 94,64%, 
95,6% dos consultórios localizam-se em Diamantina, que também dispõe de 
quatro salas de gesso e quatro salas de cirurgia ambulatorial. De 20 salas 
destinadas a pequena cirurgia, 90% esta no município de Diamantina. 

Quanto aos equipamentos odontológicos, observa-se 24,65 equipamentos para 
cada dez mil habitantes. No entanto este índice é de 26,20 equipamentos para 
cada dez mil habitantes no município de Diamantina, e de 7,48 em Couto de 
Magalhães de Minas. 
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QUADRO 2.35 – UNIDADES PARA ATENDIMENTO À SAÚDE EXISTENTES EM 
DIAMANTINA E COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS 

MUNICÍPIO UNIDADES CONSULTO- 
RIOS 

EQUIP.  
ODONTO 

SALA 
PEQUENAS 
CIRURGIAS 

SALA  
CIRÚRGIA 

AMBULATORIAIS 

Diamantina 53 66 116 18 4 

Couto de 
Magalhães de 
Minas 

3 3 3 2 0 

Fonte: Ministério da Saúde (SIH) - julho/2003 

No que se refere ao programa da área de saúde, segundo dados do SIAB 
(quadro 2.36), percebe-se que no município de Diamantina do ano de 2001 para 
2002 houve uma redução no número de pessoas cadastradas em 29,20% no 
Programa de Saúde da Família. No Programa Agentes Comunitários de Saúde, 
um aumento de 0,80%, neste mesmo período.  

Com relação ao ano de 2002 para o ano de 2003, no município de Diamantina, 
verifica-se um crescimento de 93,47% no número de pessoas cadastradas no 
Programa de Saúde da Família, seguida de uma redução de 10,81% na 
população cadastrada no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, neste 
mesmo período. 

No município de Couto de Magalhães de Minas, observa-se um aumento no 
número de pessoas cadastradas no Programa de Saúde da Família, de 5,22%, 
do ano de 2001 para 2002, e do ano de 2002 para 2003, encontra-se uma 
redução de 2,73% na população cadastrada neste programa (quadro 2.36). 
Quanto ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde, não há dados para 
este município referentes a este programa. 

QUADRO 2.36 – PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) POR CADASTRO, 
SEGUNDO MUNICÍPIO  

POPULAÇÃO CADASTRADA  
(Nº PESSOAS) MUNICÍPIO 

2001 2002 2003 

Diamantina 16.177 11.452 22.157 

Couto de Magalhães de 
Minas 4.348 4.575 4.450 

Fonte: Ministério da Saúde (SIAB) - dez/2001, dez/2002 e dez/2003 

A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) é responsável pela 
operação do abastecimento de água e rede de esgoto no Estado. 

2.9.1.4 - Saneamento 

2.9.1.4.1 - Abastecimento de Água 

O abastecimento de água nos municípios da área de influência do Parque, de 
acordo com os dados coletados do Censo Demográfico IBGE - 2000, somam um 
total de 11.142 domicílios. Destes 91,79% situam-se no município de Diamantina 
e 8,21% em Couto de Magalhães de Minas (quadro 2.37). 
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QUADRO 2.37 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO DOMICÍLIOS PARTICULARES 

Diamantina 10.227 

Couto de Magalhães de Minas 915 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

No que diz respeito a forma de abastecimento de água por município, de acordo 
com os dados do quadro 2.38, verifica-se que 93,32% dos domicílios possuem 
abastecimento de água por rede geral, 11,01% utilizam poço ou nascentes e 
5,66% utilizam outras formas.  

QUADRO 2.38 - FORMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO REDE  
GERAL  

POÇO OU  
NASCENTE 

OUTRAS  
FORMAS 

Diamantina 8.481 1.179 567 

Couto de Magalhães de Minas 803 48 64 

TOTAL 9.284 1.227 631 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

Segundo informação da Prefeitura, no município de Couto de Magalhães a água 
não possui qualquer tipo de tratamento. A mesma fonte revela que já tramita em 
Brasília uma emenda, para liberação de recursos para tratamento de água e 
esgoto. Junto ao PRODETUR existe previsão para liberação de recursos em 
2004, cuja finalidade vai ser o tratamento da água. 

2.9.1.4.2 - Esgoto Sanitário 

Do total de domicílios particulares permanentes em 2000, na área de influência 
do Parque, observa-se que 9.937 domicílios possuem banheiro ou sanitários, 
destes, 6.846 tem esgotamento sanitário via rede geral, o que representa 
68,89% do total. O restante dos domicílios, os quais somam 1.205, e 
representam 10,81% do total de domicílios, não possuem banheiro ou sanitários 
(quadro 2.39).  

QUADRO 2.39 - TIPO DE INSTALAÇÃO SANITÁRIA POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO COM BANHEIRO REDE GERAL SEM BANHEIRO 

Diamantina 9.087 6.301 1.140 

Couto de Magalhães de 
Minas 

850 545 65 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 
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Diante dos dados expostos no quadro 2.40, percebe-se que no período de 1991 a 
2000 ocorreram grandes alterações na questão de saneamento básico destes 
municípios. Dentre eles pode ser visto a utilização de rede geral de esgoto ou 
pluvial, dado este que em 1991 era inexistente, principalmente no município de 
Couto de Magalhães de Minas, seguida da redução em mais de 50% dos domicílios 
permanentes sem instalação sanitária. Verifica-se ainda uma redução no uso de 
fossa rudimentar em aproximadamente 50%, em ambos municípios. Em Couto de 
Magalhães de Minas o esgoto não recebe qualquer tipo de tratamento e é lançado 
no rio.  

QUADRO 2.40 - PROPORÇÃO DE MORADORES POR TIPO DE INSTALAÇÃO 
SANITÁRIA E POR MUNICÍPIO 

MUNICÍPIOS 

DIAMANTINA (%) COUTO DE MAGALHÃES  
DE MINAS (%) 

INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

1991 2000 1991 2000 

Rede geral ou pluvial 45,1 60,6 - 64,7 

Fossa séptica 0,3 1,7 19,8 1,0 

Fossa rudimentar 21,0 12,4 61,2 29,3 

Vala 1,4 3,3 1,5 0,2 

Rio, lago ou mar - 9,5 - 1,3 

Outro escoadouro 7,1 1,1 0,5 0,9 

Não sabe o tipo de escoadouro 0,1 - - - 

Não tem instalação sanitária 25,0 11,4 17,0 7,1 

Fonte: Ministério da Saúde. Indicadores Municipais de Saúde - 2004. 

2.9.1.4.3 - Resíduos Sólidos Urbanos 

No que diz respeito ao destino do lixo, dentre o total dos domicílios particulares 
permanentes, na área de influência do Parque Estadual, em 6.645 domicílios o lixo 
é coletado, o que representa 59,64%, e nos outros 40,36%, isto é, 4.497 recebem 
outro destino. No município de Couto de Magalhães de Minas o lixo que não é 
coletado representa 66,88% do total de lixo do município (quadro 2.41).  

QUADRO 2.41 - DOMICÍLIOS PARTICULARES PERMANENTES POR DESTINO DO LIXO 
E MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO COLETADO OUTRO DESTINO 

Diamantina 6.342 3.885 

Couto de Magalhães de Minas 303 612 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

Observa-se um aumento, no que diz respeito ao lixo coletado, em média de 50%, do 
ano de 1991 em relação ao ano de 2000, seguida de proporcional redução no lixo 
jogado. No entanto no município de Couto Magalhães de Minas cresce de 0,1% 
para 3% a quantidade de lixo jogado no rio, lago ou mar. Quanto ao lixo queimado 
verifica-se uma redução em 16,8% para o município de Diamantina, do ano de 1991 
para 2000, e um aumento em 15,85% no município de Couto de Magalhães de 
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Minas, neste mesmo período. Encontra-se ainda um decréscimo em mais de 50% 
no lixo enterrado em toda área de influência (quadro 2.42).  

O aterro sanitário de Couto de Magalhães de Minas é cercado e possui 
impermeabilização. 

QUADRO 2.42 - PROPORÇÃO DE MORADORES POR TIPO DE DESTINO DE LIXO  

MUNICÍPIO 

DIAMANTINA (%)  COUTO DE MAGALHÃES 
DE MINAS (%) 

COLETA DE LIXO 

1991 2000 1991 2000 

Coletado 31,2 60,7 12,2 31,7 

- por serviço de limpeza 30,8 55,8 11,6 31,5 

- por caçamba de serviço de  
  limpeza 

0,5 4,9 0,7 0,2 

Queimado (na propriedade) 35,1 29,2 42,9 49,7 

Enterrado (na propriedade) 1,1 0,5 7,0 2,9 

Jogado 31,9 9,4 31,9 14,3 

- em terreno baldio ou logradouro 30,8 8,9 31,8 11,3 

- em rio ou lago 1,1 0,5 0,1 3,0 

Outro destino 0,7 0,2 5,9 1,4 

Fonte: Ministério da Saúde. Indicadores Municipais de Saúde - 2004. 

2.9.1.5 - Educação 

No que diz respeito ao ensino médio, há 09 estabelecimentos, distribuídos conforme 
quadro 2.43, dos quais 07 são ofertados pela rede estadual e 02 pela particular. No 
município de Couto de Magalhães de Minas não há nenhum tipo de ensino ofertado 
por estabelecimentos particulares, e estes estabelecimentos representam 22,1% 
dos estabelecimentos de ensino no município de Diamantina.  

No ensino fundamental é onde se concentra o maior número de estabelecimentos. 
Quanto ao ensino pré-escolar, este é ofertado pela rede municipal nos municípios 
de Diamantina e Couto de Magalhães de Minas, e pela rede particular em 
Diamantina.  

Os estabelecimentos de ensino existentes nos municípios da área de influência do 
Parque somam 108. Destes 28,7% são estaduais, já 51,8% são municipais, e 19,4% 
são particulares. Do total de estabelecimentos, 13, isto é 12,03% localizam-se no 
município de Couto de Magalhães de Minas. 
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QUADRO 2.43 - ESTABELECIMENTOS DE ENSINO POR TIPO E MUNICÍPIO 

MUNICÍPIO ESCOLA  ENSINO  
PRÉ-ESCOLAR 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

ENSINO  
MÉDIO 

Estadual - 21 06 

Municipal 12 35 - 

Particular 17 02 02 
Diamantina 

Total 29 58 08 

Estadual - 03 01 

Municipal 02 07 - Couto de Magalhães 
de Minas 

Total 02 10 01 

Fonte: IBGE. Censo Demográfico - 2000. 

2.9.1.6 - Turismo 

A região em que se insere o Parque Estadual do Biribiri conta com uma boa oferta 
de meios de hospedagem e alimentação. A distribuição dos equipamentos, no 
entanto, não se dá por igual, verificando-se uma concentração dos mesmos na 
cidade de Diamantina. 

Em geral os meios de hospedagem são do tipo pousadas, que procuram transmitir a 
atmosfera da região buscada pelos visitantes. Muitas delas funcionam em 
construções históricas, parte do conjunto arquitetônico colonial da cidade. No caso 
dos restaurantes e bares, há também uma predominância da culinária mineira, com 
o uso de fogão a lenha e ingredientes típicos. 

No que se refere a serviços de agenciamento e outros serviços turísticos, há uma 
carência de serviços especializados sobretudo para os segmentos do ecoturismo e 
do turismo de aventura, que vêm crescendo na região. Além de guias capacitados e 
aptos a interpretar o patrimônio natural e cultural da região, este tipo de atividade 
depende de equipamentos específicos, como cordas ou bicicletas, difíceis de 
encontrar. O envolvimento das comunidades locais também é incipiente, ao 
contrário do que acontece com bares, restaurantes e pousadas, cujos proprietários 
são na maioria do próprio local. Verifica-se um interesse por parte da população 
local em participar mais ativamente do turismo, mas até o momento são poucas as 
iniciativas concretas neste sentido. 

O aumento do fluxo de turistas que deve ocorrer nos próximos anos, a diversificação 
dos atrativos que se pretende introduzir na região e a sua integração a roteiros inter-
regionais como a Estrada Real deve trazer mudanças profundas à oferta de serviços 
e equipamentos turísticos. Estas mudanças devem ter uma influência decisiva sobre 
o uso público e o turismo no Parque Estadual do Biribiri e em sua área de influência, 
na medida em que o turista entende que os empreendimentos receptivos, mesmo 
que atuando individualmente, são como um todo que influenciará a sua experiência 
vivencial em determinado lugar, afetando inclusive sua percepção dos próprios 
atrativos e do destino como um todo. Da mesma forma, a efetiva implantação do 
Parque trará uma série de oportunidades, que uma vez bem encaminhadas e 
aproveitadas, poderão favorecer a integração da comunidade na atividade turística e 
reverter benefícios à mesma. 
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A seguir é apresentado um perfil da oferta de serviços e equipamentos turísticos na 
região, visando a identificação mais adiante de ações que possam favorecer a 
melhoria da qualidade, a geração de oportunidades para as comunidades locais e a 
consolidação dos produtos turísticos a serem desenvolvidos no Parque, dentro do 
escopo do plano de uso público e turismo deste. 

2.9.1.6.1 - Meios de Hospedagem 

• Capacidade e Distribuição  

No quadro 2.44 apresenta-se a distribuição espacial e a capacidade dos meios de 
hospedagem levantados. 

QUADRO 2.44 - SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO E CAPACIDADE DOS MEIOS 
DE HOSPEDAGEM EM DIAMANTINA 

MEIO DE HOSPEDAGEM UH LEITOS 
Diamante Palace Hotel 46 64 
Pousada do Garimpo 40 81 
Hotel Tijuco 27 54 
Pousada dos Cristais 22 44 
Pousada Castelinho 8 12 
Dália Hotel 24 48 
Pousada Ouro de Minas 9 18 
Pousada Gameleira 7 15 
Pousada Fazenda Mil Oitavas 8 16 
Hotel Montanhas de Minas 10 31 
Pousada da Seresta 22 44 
Hotel Ivituruy 8 16 
Pousada Relíquias do Tempo 18 36 
Pousada Chalé 12 24 
Total 261 503 

A oferta de meios de hospedagem dos municípios de Diamantina é bastante boa, 
tendo em vista o tamanho da cidade. A oferta concentra-se na sede municipal, tendo 
como exceção a Pousada Fazenda Mil Oitavas. 

Na figura 2.05 apresenta-se uma análise dos meios de hospedagem por sua 
capacidade. Verifica-se, através do gráfico, um equilíbrio entre empreendimentos 
pequenos, com no máximo 10 unidades, e empreendimentos de médio porte, acima 
de 20 unidades. É interessante notar que empreendimentos deste porte ocorrem 
somente em Diamantina, dentre todas as localidades da região.  

 

 

 

 



 2.130 

 

FIGURA 2.05 - PERCENTUAL DE UNIDADES DE HABITAÇÃO POR MEIO  
    DE HOSPEDAGEM 

2.9.1.6.2 - Caracterização dos Meios de Hospedagem 

No que se refere às instalações em unidades habitacionais (UH), os itens de maior 
incidência são TV e frigobar. Ventiladores e ar condicionado não são utilizados 
provavelmente em função do clima ameno. 

No que se refere a equipamentos e serviços, a maioria oferece algum tipo de salão 
ou ambiente de estar, enquanto que a ocorrência de outras amenidades tais como 
quadra esportiva é pequena, a não ser por piscinas, com representatividade 
razoável. Estacionamentos também são freqüentes, o que parece indicar que o 
automóvel é bastante utilizado por turistas como meio de transporte até a região 
(que não conta com aeroporto). 

Quanto à alimentação, a maioria dos hotéis e pousadas oferece apenas o café da 
manhã. Há algumas exceções, como a Pousada do Garimpo, que conta com um 
restaurante excelente, comandado pelo renomado Chef Vandeca. 

De maneira geral a análise reforça o perfil verificado durante as visitas (quadro 
2.45), de que a maioria dos meios de hospedagem na região é do tipo pousada, 
tendo como maior atrativo a atmosfera local, o aconchego e o clima hospitaleiro. 
Trata-se de um perfil adequado aos segmentos de turismo que se pretende enfocar, 
devendo no entanto haver uma busca de melhoria de qualidade dos serviços e 
acomodações contínua, sem descaracterização. 

A caracterização dos meios de hospedagem, resumida no quadro 2.45 e nas figuras 
2.06 a 2.08, apresenta uma descrição dos principais aspectos destes, no que se 
refere a suas instalações, seus equipamentos e serviços, e seus serviços de 
alimentação. 

0 a 10 U.H.s
43%

11 a 20 U.H.s
14%

21 a 50 U.H.s
43%
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FIGURA 2.06 - PERFIL DAS INSTALAÇÕES EM UNIDADES HABITACIONAIS  

 
 

FIGURA 2.07 - PERFIL DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS NOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

2.9.1.6.3 - Meios de Alimentação 

• Capacidade 

A cidade de Diamantina conta com boa oferta de bares e restaurantes, a maioria dos 
quais encontram-se nos limites da propriedade. Os empreendimentos levantados 
são aqueles que apresentam condições adequadas para a recepção de turistas, 
tendo sido desprezados pequenos bares, lanchonetes, mercearias e afins. 

O quadro 2.46 resume a distribuição espacial e a capacidade dos meios de 
alimentação levantados no estudo. 
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FIGURA 2.08 - PERFIL DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO NOS  
  MEIOS DE HOSPEDAGEM 

 

QUADRO 2.45 - CARACTERÍSTICAS DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM 

INSTALAÇÕES NA U.H. EQUIPAMENTOS E 
SERVIÇOS ALIMENTOS 
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Diamante Palace 
Hotel X X - - - X - - - X - X X - X 

Pousada do 
Garimpo X X X - - X - X X X X X X  X 

Hotel Tijuco X X X - - X X - - X - - X - - 

Pousada dos 
Cristais - - - - - - - - - X - X - - X 

Pousada Castelinho - X X - - X - X - X - X - - X 

Dalia Hotel X X - - - X - - - X - X - - - 

Pousada Ouro de 
Minas X X X - - - - - - - - - - - - 

Pousada Gameleira - - - - - - - - - X - X - - - 

Pousada Fazenda 
Mil Oitavas X - - - - X - X X X X X - - - 

Hotel Montanhas de 
Minas - - - - - - - X - X - X - - X 

Pousada da Seresta X X - - - X - X - X - X - - - 

Hotel Ivituruy X - - - - - - - - - - - - - - 

Pousada Relíquias 
do Tempo - - - - - - - - - - - - - - - 

Pousada Chalé - - - - - - - - - X - - - - - 

TOTAL 
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• Caracterização 

Os empreendimentos visitados, além de boa qualidade dos serviços, apresentaram 
uma capacidade adequada para a recepção de grupos turísticos, nunca inferiores a 
40 lugares. 

A grande maioria dos estabelecimentos levantados oferece comida típica mineira ou 
caseira, e na maioria dos casos no sistema de buffet, no fogão a lenha, em salões 
de pequeno porte, aconchegantes e decorados com motivos locais. Trata-se de um 
tipo de culinária e serviço de apelo inegável para o visitante, e que se enquadra 
perfeitamente no perfil dos segmentos enfocados.  

No entanto, há uma clara necessidade de diversificação, tendo em vista as 
perspectivas de aumento de fluxo de visitantes, diversificação de perfis, aumento do 
tempo de estadia, e a própria competição entre estabelecimentos similares no 
mesmo local. 

QUADRO 2.46 - SÍNTESE DA DISTRIBUIÇÃO E CAPACIDADE DOS MEIOS 
  DE ALIMENTAÇÃO EM DIAMANTINA 

BAR / RESTAURANTE CAPACIDADE 

Restaurante PX4 46 

Restaurante Vagalume 40 

Trattoria La Dolce Vita 60 

Restaurante Apocalypse 108 

A Baiúca 85 

Restaurante Grupiara 45 

Restaurante Casa Velha 52 

Restaurante O Capirão 85 

Apocalypse Point 200 

Cantina do Marinho 40 

Restaurante Fogão a Lenha 120 

Restaurante Posto Mendanha 60 

2.9.1.6.4 - Meios de Agenciamento e Outros Serviços 

A oferta de meios de agenciamento, de operação e outros serviços turísticos tais 
como guias e aluguel de equipamentos ainda é incipiente na região. Em Diamantina, 
não é difícil encontrar guias informais, prontos a fornecer informações básicas - 
muitas vezes imprecisas - sobre as construções históricas e a história da região.  

Há por outro lado guias de fora, que acompanham grupos de pacotes fechados, e 
que tão pouco estão aptos a fornecer informações precisas e aprofundadas sobre 
os locais visitados. 

É inegável que a experiência dos visitantes pode se tornar muito mais interessante e 
rica com uma interpretação adequada destes locais, fator importantíssimo para a 
valorização de toda a região e a percepção que os turistas terão dos seus produtos 
turísticos. 
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A situação de serviços voltados para atrativos naturais não é melhor. Não há guias 
ou monitores especializados para conduzir grupos em caminhadas e outras 
atividades como mountain bike ou rapel, nem tampouco há disponibilidade de 
equipamentos, o que compromete o desenvolvimento destes atrativos.  

Contrapõe-se ao quadro de falta de serviços adequados uma mobilização motivada 
pela demanda crescente por serviços de maior qualidade e, no caso de atrativos 
naturais, por serviços especializados, que já começa a dar frutos. 

Merecem destaque algumas agências/operadoras que surgiram nos últimos anos na 
região com o propósito específico de oferecer produtos baseados em atrativos 
naturais, voltados para os segmentos de ecoturismo, turismo de aventura, turismo 
de natureza e outros similares. É o caso, por exemplo, da Acalantur, em Diamantina, 
que, além de oferecer pacotes para diversos atrativos naturais da região - 
distribuídos através de agências de abrangência estadual e nacional - vem 
realizando um trabalho de desenvolvimento de novos produtos e também de 
capacitação de mão-de-obra para atuar no setor. 

2.9.1.7 - Serviços Gerais 

O município de Diamantina conta ainda com os seguintes serviços: 

2.9.1.7.1 - Serviços Federais 

�� Agência da ECT (correios); 

�� FNS - Fundação Nacional de Saúde; 

�� IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; 

�� INSS - Instituto Nacional do Seguro Social; 

�� Justiça do Trabalho; 

�� Receita Federal; 

�� UFMG - Faculdade de Odontologia; 

�� UFMG - Instituto Geologia Eschwege; e, 

�� FAFEID - Faculdades Federais Integradas de Diamantina. 

2.9.1.7.2 - Serviços Estaduais 

�� 3º Batalhão de Polícia Militar - MG; 

�� Administração Fazendária; 

�� Secretaria de Segurança Pública; 

�� Escritório da CEMIG;e, 
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�� Escritório da COPASA. 

2.9.1.7.3 - Agências Bancárias 

�� Banco do Brasil S/A; 

�� ITAÚ S/A; 

�� Bradesco S/A; e, 

�� Caixa Econômica Federal. 

2.9.1.7.4 - Clubes e Serviços 

�� EPIL - Escola Profissionalizante Irmã Luiza; 

�� Lions Clube de Diamantina; 

�� Loja Maçônica Atalaia do Norte; 

�� Rotary Clube de Diamantina; e, 

�� SESI. 

2.9.1.7.5 - Clubes Esportivos e Culturais 

�� A.A.B.B.; 

�� Clube Acaiaca; 

�� Clube Campestre Diamantinense; 

�� Clube do Batalhão da Polícia Militar - MG; e, 

�� Praça de Esportes. 

2.9.2 - Potencial de Apoio Institucional à UC 

Existem várias instituições públicas no Estado, com grande potencial de atuação no 
Parque, dentre elas citam-se Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
Faculdades Federais Integradas de Diamantina (FAFEID), Instituto Eschwege, 
Fundação João Pinheiro, além de várias ONG’s (p.ex. Biodiversitas) que têm 
presença na região. 

Nos quadros 2.47 a 2.49 são identificadas as instituições envolvidas atualmente 
com o PEB (citadas durante a Oficina de Planejamento do PEB, realizada em 
dezembro de 2003) ou que possuem potencial de cooperação para o fortalecimento 
da UC. 
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QUADRO 2.47 - INSTITUIÇÕES LOCAIS COM POTENCIAL DE COOPERAÇÃO NA 
ZONA DE AMORTECIMENTO E NA UC 

INSTITUIÇÕES POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 

Diamantina  

AMAJE - Associação dos Municípios 
do Vale do Jequitinhonha 

⋅Engenharia 

⋅Agrimensura 

⋅Projetos para captação de recursos 

Associação Comercial 
(Diamantina)/Sebrae 

⋅Capacitação/programa 

Associação de Guias do Biribiri ⋅Informações de trilhas 

⋅Proteção ao Parque 

⋅Conscientização ecológica aos visitantes 

Câmara Municipal  ⋅Criar leis específicas (fiscalizar) 

⋅Salão disponível para reunião desde que solicitado 
 oficialmente 

Circuito dos Diamantes  ⋅Captação de recursos para o desenvolvimento do 
 turismo 

⋅Divulgação 

⋅Conscientização da população do entorno 

⋅Criação de alternativas de renda 

Escolas  ⋅Educação ambiental junto aos alunos 

Estamparia S/A  ⋅Apoio logístico 

⋅Manutenção (alojamentos) 

Fundação Zoo-Botânica de Belo 
Horizonte (Jardim Botânico)  

⋅Conservação “ex situ” 
⋅Educação ambiental 

Instituto Casa da Glória  ⋅Alojamento 
⋅Centro de apoio à pesquisa 

Prefeitura Municipal  ⋅Fomentar a educação ambiental 
⋅Convênio com o IEF para fiscalizar 
⋅Auxiliar na infra-estrutura 
⋅Apoio institucional 
⋅Remover o entulho/lixo (coleta) 
⋅Divulgar o Parque, roteiros etc. 

Projecta  ⋅Meio antrópico 
⋅Mapeamentos 
⋅Meio biótico 

Representante dos areeiros - Núcleo 
dos Areeiros  

⋅Pede que os areeiros não joguem bota-fora no 
Parque 

ONG’s ⋅Educação e formas ambientais de sustentação 
Associações comunitárias ⋅Informação  

⋅Divulgação  
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QUADRO 2.48 - INSTITUIÇÕES ESTADUAIS COM POTENCIAL DE COOPERAÇÃO NA 
ZONA DE AMORTECIMENTO E NA UC 

INSTITUIÇÕES ESTADUAIS POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 

DER - Departamento de Estradas de 
Rodagem 

⋅Manutenção de estrada/sinalização 

Fundação João Pinheiro ⋅Responsável pelo Sistema Estadual de Estatística 
de Minas Gerais 

⋅Estudos para o conhecimento da realidade 
econômica e social do estado 

⋅Elaboração de projetos e estratégias de 
desenvolvimento setorial e regional 

Copam - Conselho Estadual de 
Política Ambiental 

⋅Elaboração de normas ambientais visando a 
proteção e preservação ambiental 

Polícia Ambiental ⋅Fiscalização 

⋅Educação ambiental 

Polícia Florestal ⋅Fiscalização de garimpos, desmates e extração 
predatória 

Setur - Secretaria de Estado da 
Cultura e Turismo 

⋅Recursos para implantação do Plano de Manejo 

⋅Fomento ao turismo 

⋅Desenvolvimento do turismo de forma sustentável 

Instituições financiadoras de pesquisa ⋅Financiamentos de projetos de pesquisa 

Idene - Instituto de Desenvolvimento 
do Norte e Nordeste de Minas Gerais 

Sedvan - Secretaria Extraordinária 
para o Desenvolvimento do Vale do 
Jequitinhonha, Mucuri e Norte de 
Minas 

⋅Projetos socioambientais para as comunidades do 
entorno (recursos) 

Iter - Intituto de Terras do Estado de 
Minas Gerais 

⋅Regularização de terras 

Iepha - Instituto Estadual do 
Patrimônio Histórico Artístico de Minas 
Gerais 

⋅Preservação do acervo cultural 

Instituto Estrada Real ⋅Valorização do potencial turístico do Estado 

Emater -Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 

⋅Projetos de alternativas de geração de renda 

Copasa - Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais 

⋅Monitorar a qualidade da água 

⋅Saneamento  

⋅Cursos de educação ambiental 

Corpo de Bombeiros ⋅Coordenação e execução de ações de defesa civil, 
prevenção e combate a incêndios 

UFMG - Universidade Federal de 
Minas Gerais 

⋅Pólo de integração da UFMG no Vale do 
Jequitinhonha 

⋅Projeto Manuelzão 

⋅Apoio a projetos pró-melhoria da qualidade de vida 
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INSTITUIÇÕES ESTADUAIS POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 

FAFEID - Faculdades Federais 
Integradas de Diamantina e  

Demais instituições de ensino e 
pesquisa 

⋅Implementar fóruns de discussão, desenvolver 
projetos de pesquisa e transmissão de 
conhecimentos visando à melhoria da qualidade de 
vida e o desenvolvimento local 

FAPEMIG - Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

⋅Fomenta, estimula e apoia o desenvolvimento 
científico e tecnológico no estado 

 

QUADRO 2.49 -  INSTITUIÇÕES NACIONAIS COM POTENCIAL DE COOPERAÇÃO NA 
ZONA DE AMORTECIMENTO E NA UC 

INSTITUIÇÕES NACIONAIS POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 

Embrapa - Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária 

⋅Apoio ao desenvolvimento de projetos de produção 
 sustentável (agropecuária e produtos florestais) 

FNMA - Fundo Nacional de Meio 
Ambiente 

FUNBIO - Fundo Brasileiro para a 
Biodiversidade 

⋅Financiar projetos de desenvolvimento de 
 alternativas de renda para as comunidades do 
 entorno do Parque. Obs: edital aberto 

MT - Ministério dos Transportes 

DNIT - Departamento Nacional de 
Infra-estrutura de Transportes 

⋅Responsável pela infra-estrutura de transporte 

Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas  

⋅Apoio e capacitação para o empreendedorismo 

IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional 

⋅Cadastro de sítios arqueológicos e apoio ao 
 desenvolvimento de projetos culturais 

Instituto de Hospitalidade ⋅Capacitação em turismo 

Petrobrás ⋅Financiamento de projetos para gestão, 
recuperação e monitoramento da qualidade das 
águas. Obs: 
 edital aberto 

Conselho Brasileiro de Turismo 
Sustentável 

⋅Certificação de atividades turísticas 

Fundação Boticário 

Biodiversitas 

Outras 

⋅Apoio ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, 
 ampliação e consolidação do Parque 

IBGE - Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 

⋅Fornecer dados, bases e indicadores 
 socioeconômicos 

Fundação Roberto Marinho e outras ⋅Apoio ao desenvolvimento de projetos culturais 

Banco do Brasil ⋅Financiamento para o desenvolvimento 

BNDES - Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 

⋅Financiamento de empreendimentos e infra- 
 estrutura 

BID - Banco Interamericano de 
Desenvolvimento  

⋅Financiamento de projetos ambientais, infra- 
 estrutura etc. 
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INSTITUIÇÕES NACIONAIS POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 

HSBC 

Unibanco 

Banco Real 

⋅Apoio ao desenvolvimento de projetos 
 conservacionistas 

BIRD - Banco Internacional de 
Reconstrução e Desenvolvimento  

⋅Financiamento multilateral de políticas ambientais, 
 proteção de UC, desenvolvimento, projetos sociais. 

Banco do Nordeste ⋅Fomento de projetos na área agropecuária 

DNPM - Departamento Nacional de 
Produção Mineral 

⋅Gestão conjunta com o IEF na análise dos pedidos 
 de pesquisa e lavra mineral no entorno 

PNUD - Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento 

⋅No Brasil Implementa programas no âmbito do 
 Acordo Básico em Assistência Técnica entre o 
 Governo Brasileiro e as Nações Unidas.  

⋅Potencial para apoio a projetos de desenvolvimento 
regional nas áreas de saúde (HIV / AIDS), políticas 
ambientais, energia, informações e comunicações 
tecnológicas, políticas de redução de pobreza e 
gestão democrática. 

PNUMA - Programa das Nações 
Unidas para o Meio Ambiente 

⋅Apoio a projetos ambientais 

⋅Financiamento de projetos nas áreas de qualidade 
e gestão da água, conservação de recursos 
biológicos e conservação e melhoria do “habitat” 
humano. 

PRODETUR - Programa de 
Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste 

⋅Subsídio financeiro para o desenvolvimento do 
turismo (equipamentos, gestão) 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis 

⋅Fiscalização e controle 

⋅Gestão de unidades de conservação 

MMA - Ministério do meio Ambiente ⋅Políticas públicas para conservação e proteção da 
UC 

MT - Ministério do Turismo ⋅Políticas públicas de apoio e desenvolvimento do 
turismo 

WWF - World Wildlife Fund - Brasil ⋅O WWF-Brasil atua em parceria com outras ONG's, 
universidades, órgãos governamentais e empresas. 
Alguns projetos são temáticos e nacionais, como os 
de educação ambiental e ecoturismo. Outros 
procuram soluções para o desenvolvimento 
sustentado de regiões específicas. 

JICA  - Japan International 
Cooperation Agency 

⋅As áreas prioritárias de cooperação técnica entre 
Brasil e Japão: Saúde; Agricultura; Indústria; Meio 
Ambiente; Cooperação Trilateral; e, Temas Sociais. 

⋅Dentre as áreas prioritárias acima, a JICA tem 
interesse especial no meio ambiente e na 
cooperação trilateral entre o Japão, Brasil e países 
latinos da América do Sul e África de Língua 
Portuguesa. 

CI - Instituto Conservation International 
do Brasil 

⋅Atuando no Brasil desde 1988, a CI busca 
estratégias que promovam o desenvolvimento de 
alternativas econômicas sustentáveis, compatíveis 
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INSTITUIÇÕES NACIONAIS POTENCIAL DE COOPERAÇÃO 
alternativas econômicas sustentáveis, compatíveis 
com a proteção dos ecossistemas naturais, sempre 
levando em consideração as realidades locais e as 
necessidades particulares das comunidades. 

UNESCO - Fundo das Nações Unidas 
para a Cultura 

⋅Apóia projetos no âmbito do patrimônio (culturais, 
ambientais, etc.) 

Ox-Fan  ⋅Financiador de projetos de capacitação 

ICO - (fundo holandês) ⋅Programas de financiamento às comunidades 
quilombolas 

TNC - The Nature Conservancy ⋅Apóia projetos de conservação 

⋅Fixação de CO2 

UICN - União Internacional da 
Conservação da Natureza 

⋅Apoio a projetos de conservação 

KFW - Banco Alemão para a 
Reconstrução  

⋅Financiamento de projetos de cooperação 
internacional na área ambiental, sendo que no Brasil 
o seu braço técnico é a GTZ (Agência de 
Cooperação Técnica Alemã). 

GTZ ⋅Subsídio financeiro 

⋅Apoio técnico 

STCP Engenharia de Projetos Ltda. ⋅Elaboração do Plano de Manejo do Parque 

⋅Atuação consultiva na elaboração e gestão de 
projetos futuros 

Entidades certificadoras ⋅Certificação de produtos florestais de produção 
sustentável 
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