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3 - ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O item denominado por Encarte 3, tem como objetivo apresentar o diagnóstico do 
Parque Estadual do Biribiri (PEB), a análise de seus fatores bióticos e abióticos, 
bem como, os fatores relativos às atividades humanas existentes no Parque. São 
descritas as atividades desenvolvidas atualmente, tanto as adequadas, quanto as 
conflitantes. Por fim são extraídos os aspectos relevantes do Parque, destacando 
sua significância enquanto Unidade de Conservação. 

3.1 - Informações Gerais Sobre a Unidade de Conservação 

3.1.1 - Acessos 

3.1.1.1 - Acesso à Diamantina 

O Parque Estadual do Biribiri está situado na região do alto vale do rio 
Jequitinhonha, no Complexo da Serra do Espinhaço, na porção Sudeste do 
município de Diamantina, fazendo limites com a sede municipal. Possui área de 
16.998,66 hectares (dezesseis mil novecentos e noventa e oito hectares e 
sessenta e seis ares). 

A infra-estrutura de transportes na região é bastante precária, caracterizada 
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 
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, após a entrada de Datas segue-se pela 
BR-367 para Diamantina. O percurso total é de 285 km e o tempo estimado de 5 
horas de automóvel e 6 horas de ônibus. 

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 de 
Janeiro-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 se segue 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. 
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3.1.1.2 - Acesso ao Parque 

O acesso as diferentes regiões do Parque é facilitado pelo grande número de 
estradas secundárias existentes, algumas em estado precário de conservação. 
O principal acesso ocorre por uma Estrada Municipal, que corta o Parque no 
sentido Sudoeste/Oeste, utilizada como acesso principal à comunidade de 
Pinheiros e a Vila do Biribiri, localizadas em seu entorno direto, sendo utilizada 
também para o acesso as regiões Norte e Noroeste. 

A porção Sul/Sudeste é delimitada pela BR-367, no trecho entre Diamantina e 
Couto de Magalhães de Minas.  

A sua região central pode ser alcançada através de estrada que se inicia em 
uma propriedade particular (Fazenda Duas Pontes) localizada às margens da 
BR-367, que originalmente ligava a propriedade à Vila do Biribiri, pelo interior do 
Parque, passando pela cachoeira dos Cristais.  

As regiões Leste e Nordeste têm acesso a partir da comunidade de Mendanha, 
localizada junto a BR-367, às margens do rio Jequitinhonha. 

Na região Norte, junto à confluência do rio Pinheiros com o Jequitinhonha, existe 
uma antiga estrada que possibilita contornar, com extrema dificuldade, seus 
limites Norte/Noroeste, até a comunidade de Pinheiros, onde se alcança uma 
estrada, em melhores condições, que permite o acesso da comunidade à sede 
de Diamantina. 

O mapa de localização e acessos ao Parque Estadual do Biribiri é apresentado 
na figura 3.01.  

3.1.2 - Origem do Nome e Histórico de Criação do Parque 

3.1.2.1 - Origem do Nome 

O nome Parque Estadual do Biribiri, se originou do imóvel denominado Fazenda 
Biribiri. Biri em tupy guarani significa “buraco”. 

Na área denominada Vila do Biribiri, funcionou a Fábrica de Tecidos criada pelo 
Bispo Diocesano de Diamantina Dom João Antônio dos Santos e seus irmãos 
Antônio Felício dos Santos e Joaquim Felício dos Santos. Criada em 1976 a 
fábrica foi um das primeiras unidades fabris de Minas Gerais, funcionavam 
também, oficinas de lapidação e fundição de metais. A fábrica funcionou até 
1073, quando foi desativada, pertence hoje à família Mascarenhas, sendo 
adquirida na década de 60 do século XX. 

A Vila do Biribiri é composta pela antiga fábrica, igreja barroca, refeitório e as 
casas formando um conjunto arquitetônico construído no final do século XIX e 
que documenta, uma fase do desenvolvimento do estado de Minas Gerais, 
caracterizada pela indústria têxtil. Esse patrimônio histórico, encontra-se em fase 
de tombamento pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 
(IEPHA). 
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FIGURA 3.01 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSOS AO PARQUE ESTADUAL DO BIRIBIRI 
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3.1.2.2 - Histórico de Criação do Parque 

O Instituto Estadual de Floretas - IEF, órgão gestor das Unidades de 
Conservação no Estado de Minas Gerais, através do escritório Regional Alto do 
Jequitinhonha, vislumbrou a possibilidade de criação de uma Unidade de 
Conservação em Diamantina na área denominada Fazenda Biribiri, com objetivo 
de preservar uma área com amostras representativas do ecossistema regional.  

Após reuniões com os representantes do Poder Executivo Municipal, consultas 
junto aos proprietários das áreas e representantes da comunidade local, foi 
delineado um perímetro para o proposto Parque. 

O Parque Estadual do Biribiri foi criado pelo Decreto Estadual n° 39.909, de 22 
de setembro de 1998, com área oficial de 16.998,66 ha (dezeseis mil novecentos 
e noventa e oito hectares e sessenta e seis ares). A criação deste Parque atende 
a uma aspiração antiga da comunidade local e regional, que cobravam atitudes 
da sociedade em prol da preservação do acervo natural e cultural da área. 

3.2 - Caracterização dos Fatores Abióticos e Bióticos 

3.2.1 - Meio Abiótico 

3.2.1.1 - Clima 

O território brasileiro possui grande diversidade climática em função da 
fisionomia geográfica, extensão territorial, relevo e a dinâmica das massas de ar. 
Este último fator é de grande importância porque atua diretamente na 
temperatura e na pluviosidade, provocando as diferenciações climáticas 
regionais. 

O Sudeste do Brasil, apresenta clima bastante diversificado, em função de três 
fatores principais: a posição latitudinal, a topografia acidentada e a influência dos 
sistemas de circulação. 

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 19 a 18°C). Destaca-se que estas considerações 
referem-se as proximidades do município de Diamantina, onde localiza-se a 
Estação Meteorológica da região mais próxima. 

A topografia da região favorece a precipitação, uma vez que ela atua no sentido 
de aumentar a turbulência do ar pela ascendência orográfica, notadamente 
durante a passagem de correntes perturbadas.  

A caracterização climática foi baseada em dados da Estação Meteorológica de 
Diamantina, disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os elementos climáticos utilizados na caracterização são: temperatura, 
precipitação total, umidade relativa do ar, velocidade do vento e evaporação. A 
série histórica utilizada é de 10 anos, no período de tempo de 1994 a 2003. 
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3.2.1.1.1 - Precipitação 

Analisando os dados de precipitação média registrados na estação 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; e, 

− Estação seca: inicia-se em junho, estendendo-se até agosto; com uma 
média de 8,25 mm no período. 

Ocorrem períodos de transição, chuvoso-seco em abril e maio e seco-chuvoso 
em setembro e outubro. O mês de maior pluviosidade é dezembro, com uma 
precipitação média de 300,99 e o mês de menor pluviosidade média é julho com 
4,07 mm. 

É grande a variabilidade na distribuição da precipitação nos meses de maior 
pluviosidade, onde a mínima registrada foi em fevereiro de 2001, com 13,4 mm e 
a máxima em 2000 com um total de 411,8 mm. 

Da série histórica analisada, o máximo pluviométrico ocorreu em 1995, com uma 
precipitação de 1.681,9 mm e o mínimo pluviométrico ocorreu em 1996, com 
971,9 mm. A média anual para a série histórica foi de 1.351,22 mm. 

3.2.1.1.2 - Temperatura 

A temperatura média anual para o período analisado foi de 18,96 oC. O ano mais 
quente foi 1995, com uma média de 19,76 oC, e o mais frio foi 2000 com uma 
média de 18,30 oC. As médias mensais possuem pequena variação ao longo do 
ano, sendo fevereiro o mês mais quente, com 20,95 oC, e julho o mais frio, com 
16,09 oC. Esse padrão indica que a estação seca é geralmente mais fria e a 
chuvosa apresenta as temperaturas mais elevadas.  

Ressalta-se que os dados para o mês de fevereiro e setembro de 1994 e julho 
de 2003, não foram disponibilizados pelo INMET. 

3.2.1.1.3 - Umidade Relativa do Ar 

A umidade atmosférica é um elemento essencial do ciclo hidrológico, pois além 
de representar a fonte de todas as precipitações, controla em grande parte a 
taxa de evaporação do solo e reservatórios, como também a transpiração dos 
vegetais. 

A umidade relativa média mais alta para o período analisado foi de 89,75%, 
registrada no ano de 1995, e a mais baixa foi de 72,33% em 2001. 

Ressalta-se que os dados para os meses de fevereiro, março, julho, agosto e 
setembro de 1994 e para o mês de julho de 2003, não foram disponibilizados 
pelo INMET. 

3.2.1.1.4 - Evaporação 

A evaporação é um processo de transformação da água da superfície do solo, 
cursos d'água e mares, em vapor. Essa grandeza física é inversamente 
proporcional ao grau de umidade relativa do ar. Quanto maior for a umidade 
relativa do ar, menor será a intensidade da evaporação. 
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Além da radiação solar, as variáveis que interferem na evaporação são a 
temperatura do ar, o vento e a pressão de vapor. Destaca-se que a evaporação 
depende fundamentalmente da energia disponível proveniente da radiação solar.  

Ressalta-se que os dados para o mês de julho de 2003, não foram 
disponibilizados pelo INMET. 

O quadro 3.01 apresenta os dados relativos à evaporação média mensal na 
Estação de Diamantina e o balanço hídrico, calculado através da seguinte 
fórmula: 

  BH = Pm - Em 

onde:  

BH = balanço hídrico 
       Pm = precipitação mensal  
       Em = evaporação mensal 

QUADRO 3.01 - EVAPORAÇÃO MÉDIA MENSAL (mm) E BALANÇO HÍDRICO  
                               MENSAL NA ESTAÇÃO DE DIAMANTINA 

MÊS EVAPORAÇÃO MÉDIA  
(mm) 

BALANÇO HÍDRICO 
(mm) 

Janeiro 95,48 135,93 

Fevereiro 119,18 15,51 

Março 89,96 121,71 

Abril 93,31 - 44,58 

Maio 98,24 - 76,94 

Junho 101,04 - 95,76 

Julho 103,19 - 99,12 

Agosto 141,13 - 125,72 

Setembro 147,46 - 113,78 

Outubro 148,12 - 40,90 

Novembro 87,92 149,26 

Dezembro 94,82 206,17 

Observa-se que o balanço hídrico é negativo de abril a outubro, e principalmente 
nos meses de junho a outubro, que são os meses de menor pluviosidade. Isso 
significa que nesses meses a alta evaporação, associada à baixa precipitação 
pluviométrica ocasiona um déficit hídrico em toda a região de abrangência da 
Estação Meteorológica de Diamantina.  

3.2.1.1.5 - Velocidade do Vento 

Vento é o ar em movimento horizontal, de importância fundamental na formação 
de diversas condições meteorológicas. 

A velocidade média do vento mais alta para o período foi de 1,98 m/s registrada 
para o mês de novembro, onde inicia-se a estação chuvosa e a mais baixa foi de 
1,23 m/s para o mês de junho, onde inicia-se a estação seca. O ano com maior 
velocidade média de vento foi 1997 e com menor foi 2001. 
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Ressalta-se que os dados para os meses de fevereiro de 1994 e julho de 2003, 
não foram disponibilizados pelo INMET. 

No Anexo 3.01 (A a E) são apresentadas, para cada mês do ano, os valores 
médios de precipitação, temperatura, umidade relativa do ar, evaporação e 
velocidade dos ventos, observados no período de 10 anos na Estação 
Meteorológica de Diamantina. 

3.2.1.2 - Geologia 

Geologicamente o Parque Estadual do Biribiri 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. 

Através do mapa geológico da Folha Diamantina pode-se compreender a 
“organização” geológica dos diferentes unidades de rochas (figura 3.02). Essa 
organização é produto de processos tectônicos que se superpuseram durante os 
últimos dois bilhões de anos, sendo que nos últimos 65 milhões de anos a 
influência da atmosfera e biosfera foi decisiva para a configuração da atual 
paisagem. 

Obs. (simplificado da carta geológica de 1:100.000, Projeto Espinhaço). Em vermelho destaca-se a 
área na qual está inserida o Parque Estadual do Biribiri  

FIGURA 3.02 - MAPA GEOLÓGICO DA FOLHA DIAMANTINA, MINAS GERAIS 

 

O conjunto das unidades metassedimentares pertencentes ao Supergrupo 
Espinhaço é eminentemente de origem clástica e está dividido em 8 formações, 
segundo a concepção estratigráfica básica de PFLUG (1968), das quais as duas 
inferiores foram subdivididas e detalhadas por SCHÖLL & FOGAÇA (1979) 
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(figura 3.03). A divisão do Supergrupo Espinhaço nos grupos Guinda e 
Conselheiro Mata é devida a DOSSIN et al. (1985) e ALMEIDA-ABREU (1993). 
A utilização do termo Espinhaço, dentro de um contexto estratigráfico, deve-se 
inicialmente a DRAPER (1920) e foi modificado por vários autores quanto ao seu 
significado, definição e subdivisões internas, conforme pode ser constatado 
através do quadro evolutivo da figura 3.04. 

3.2.1.2.1 - Estratigrafia 

As rochas existentes no Parque Estadual do Biribiri pertencem ao Supergrupo 
Espinhaço, mais especificamente às formações São João da Chapada, Sopa-
Brumadinho e Galho do Miguel. Esporadicamente foram encontradas, neste 
trabalho, rochas metavulcânicas de composição básica (metabasaltos), que 
embora não apresentem importante extensão areal, são interessantes para a 
compreensão da existência de certos tipos de solos. 

A estratigrafia do Supergrupo Espinhaço, especificamente da Formação Sopa-
Bromadinho, pode ser visualizada no Parque, através dos inúmeros paredões de 
rochas (foto 3.01). 

O mapa geológico do Parque Estadual do Biribiri pode ser visualizado na figura 
3.05, e o mapa hipsométrico e estrutural na figura 3.06. 

 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.01 - EXEMPLOS DE DIFERENTES ENCOSTAS NO INTERIOR DO  
PARQUE ESTADUAL MOSTRANDO A SUPERPOSIÇÃO DE 
CAMADAS DE ROCHAS (ESTRATIGRAFIA) DO SUPERGRUPO 
ESPINHAÇO 

A 

B C 
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Legenda: (B) Colunas estratigráficas do Supergrupo Espinhaço por PFLUG (1968) e FOGAÇA et al.  
  (1984), esta última incluindo a subdivisão das rochas de idade Arqueana. 

FIGURA 3.03 - QUADRO COMPARATIVO DAS DIFERENTES COLUNAS 
ESTRATIGRÁFICAS PROPOSTAS PARA A SERRA DO ESPINHAÇO 
MERIDIONAL (PONTILHADO) E QUADRILÁTERO FERRÍFERO 
 



 3.10

 

 
Legenda: (A) Coluna estratigráfica simplificada da Serra do Espinhaço na região de Guinda e  

   Gouveia; subdivisões do Supergrupo Rio Paraúna segundo FOGAÇA et al. (1984) e  
   Supergrupo Espinhaço segundo PFLUG (1968) e SCHÖLL & FOGAÇA (1979). (In: 
   FOGAÇA & SCHÖLL, 1984); (B) Coluna estratigráfica da Formação Bandeirinha do  
   Grupo Costa Sena (Supergrupo Rio Paraúna); (C) Coluna estratigráfica das 
   Formações São João da Chapada e Sopa-Brumadinho e seus respectivos níveis  
   (Supergrupo Espinhaço); o Nível F corresponde ao Membro Campo Sampaio de  
   FOGAÇA & ALMEIDA-ABREU (1982). 

FIGURA 3.04 - COLUNA ESTRATIGRÁFICA DA SERRA DO ESPINHAÇO E SUAS  
SUBDIVISÕES, SEGUNDO DIFERENTES AUTORES 

3.2.1.2.2 - Caracterização Litológica, Mineralógica e da Composição 
Geoquímica das Rochas 

As rochas possuem como característica primordial a presença expressiva de 
quartzo, constituindo as rochas denominadas por quartzitos (sensu lato). Essas, 
por sua vez, se apresentam na maioria das vezes muito puras, isto é com quase 
100% de quartzo, o que equivale a uma composição química altamente silicosa 
(100% de SiO2). 
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FIGURA 3.05 - MAPA GEOLÓGICO 
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Verso (plástico) 
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FIGURA 3.06 - MAPA HIPSOMÉTRICO 
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Verso (plástico) 
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3.2.1.2.2.1 - Formação São João da Chapada 

A Formação São João da Chapada aflora em faixas extremamente irregulares, 
de direções próximas a N-S, sendo a de espessura mais reduzida e de menor 
distribuição em área (praticamente restrita à Folha Diamantina) quando 
comparada às duas outras formações. É caracterizada por um pacote 
descontínuo e irregular em espessura (até 40 m) de quartzitos micáceos, 
geralmente grosseiros com estratificação cruzada, localmente com seixos. 
Associados ocorrem metaconglomerados e metabrechas, além de intercalações 
de filitos hematíticos e metabásicas. 

3.2.1.2.2.2 - Formação Sopa - Brumadinho 

A Formação Sopa-Brumadinho é constituída por filitos, filitos quartzosos com 
metabrechas quartizíticas, quartzitos ferruginosos bandados, e quartzitos com 
granulação grossa com lentes de metaconglomerados polimíticos. Alguns autores 
subdividem essa formação em membros: Datas (basal), Caldeirões e Campo 
Sampaio (superior). O membro basal e o superior são os de espessura mais 
reduzida (média de 50-60 m) e com predomínio de metapelitos, ao passo que o 
Membro Caldeirões (horizonte-guia para todo o Espinhaço), evidencia um arranjo 
heterogêneo de depósitos clásticos (quartzitos diversificados) onde se intercalam 
níveis métricos de metaconglomerados, em pacotes de até 150-200 m. 

As áreas de ocorrência desta unidade no Parque Estadual do Biribiri encontram-
se preferencialmente na porção centro-norte. É constituída por rochas 
quartizíticas que apresentam, de uma forma geral, uma estratificação plano-
paralela suborizontal com leves ondulações. Essas rochas mostram estratos em 
geral com espessuras decimétricas a métricas, além de estratificações cruzadas 
métricas que podem ser facilmente observadas no campo devido a alteração 
diferencial (foto 3.02). 

3.2.1.2.2.3 - Formação Galho do Miguel 

A Formação Galho do Miguel é a unidade superior do Grupo Guinda. Apresenta 
a maior distribuição em área entre todas as demais seqüências presentes na 
região de Diamantina, bem como é também detentora das maiores espessuras 
de rochas quartizíticas (1000 a 1500 m, ou quase a metade da espessura total 
do Supergrupo Espinhaço). Aflora na parte central da Folha Diamantina e 
ostenta um caráter litológico extremamente homogêneo: quartzitos finos, puros, 
com abundantes estratificações cruzadas de grande porte. 

Trata-se de uma expressiva unidade de rocha no entorno da cidade de  
Diamantina. Constitui, sem dúvida, a paisagem mais impressionante da Serra do 
Espinhaço, com uma sucessão de hog backs e elevações que ultrapassam às 
vezes os 1500 m de altitude (p. ex. Morro do Engenho, com 1650 m, a W. da 
Cidade de Gouveia). 

Definida formalmente por PFLUG (1968), sua designação provém do morro 
homônimo a norte de Campo Sampaio. A Formação Galho do Miguel destaca-se 
das demais unidades do Espinhaço por apresentar notável homogeneidade 
litológica, comportando, da base ao topo, espessas camadas de quartzitos com 
alto grau de maturidade (metaquartzo-arenitos de composição ortoquartzítica) e 
abundantes estratificações cruzadas de grande porte (mega-estratificações). 
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Fotos: José Manoel Reis Neto 
Legenda: (A,C, D) Estratificação cruzada (B) e estratificação plano-paralela. 

FOTO 3.02 - ESTRUTURAS QUE PODEM SE ENCONTRAR RESSALTADAS EM 
FUNÇÃO DA ALTERAÇÃO DIFERENCIAL DAS ROCHAS 
QUARTIZÍTICAS 

O contato inferior desta unidade com os metapelitos do Membro Campo Sampaio 
é sempre gradacional, porém, na maior parte das vezes, os quartzitos da 
Formação Galho do Miguel recobrem, de maneira brusca, todas as seqüências 
subjacentes, o que caracteriza uma notável discordância regional.  

Petrograficamente, trata-se de quartzitos de granulação fina a média e alto grau 
de maturidade. Só raramente contém um pouco de muscovita/sericita (geralmente 
nos estratos contíguos às formações Sopa-Brumadinho e Santa Rita); quartzo 
responde em média por 99% dos constituintes e os acessórios podem incluir 
turmalina, muscovita, rutilo, epidoto e clorita. 

Principalmente na sua porção basal, esta unidade é caracterizada por 
estratificações cruzadas gigantes com alturas de 15-20 m e extensões laterais que 
chegam a alcançar 100-200 m (SCHÖLL & FOGAÇA, 1979), predominando os 
tipos tabulares (que podem ser tangenciais à base dos estratos) e as acanaladas 
(as mais extensas). Bancos maciços, sem nenhuma estrutura interna e com 
espessuras métricas (1,5-2 m), são também observáveis na formação. Freqüentes 
também na Formação Galho do Miguel são as marcas onduladas, de cristas retas 
ou pouco sinuosas, geralmente ocupando pavimentos de acamamento. 

 

A B 

C D 
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3.2.1.2.3 - Estrutural/Evolução Geológica 

O caráter geomorfológico no Parque Estadual do Biribiri está controlado pela 
geologia estrutural e essa pode ser observada através das imagens de satélites e 
fotografia aéreas. Profundas e extensas, com dezenas de quilômetros, essas 
cicatrizes, evidenciadas pelos processos formadores da paisagem, foram as 
responsáveis pelo atual relevo da região. 

Há cerca de 600 milhões de anos, eventos tectônicos de escalas continentais 
ocasionaram intensas compressões com sentido geral E-W, que foram 
responsáveis por dobramentos e cavalgamentos nas rochas quartzíticas 
existentes. Esse processo ocorreu quando as rochas se encontravam em 
profundidade (mesozona), em condições definidas como dúcteis, o que ocasionou 
grandes dobras, além da geração de novos tipos de rochas (miloníticas e 
cataclásticas), que atualmente encontram-se intercaladas às rochas quartzíticas. 

Posteriormente aos processos de dobramentos, outros eventos tectônicos 
afetaram a região quando as rochas se encontravam possivelmente mais próxima 
da superfície. Como conseqüência o processo ocorreu em condições rúpteis, 
ocasionando o desenvolvimento de falhas e fraturas. Esses eventos afetaram 
indiscriminadamente toda a região chegando também a afetar as rochas 
quartzíticas que se encontravam dobradas. 

A parte centro-sul do Parque Estadual do Biribiri, nas áreas de abrangência dos 
rios Soberbo e Cristais, os grande paredões de pedras com direção geral E-W são 
conseqüência do cavalgamento de camadas de quartzito. Os “fronts” desses 
cavalgamentos podem ser facilmente observados através das encostas das 
rochas e das feições estruturais presentes nas rochas (foto 3.03). 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.03 - (A) DOBRA EM BAINHA EM MUSCOVITA QUARTZITOS NO RIO DOS  
CRISTAIS (B) “FRONT” DE CAVALGAMENTO AO NORTE DA 
LOCALIDADE DA VILA DO BIRIBI 

A tectônica denominada de rúptil foi ativa provavelmente desde o Paleozóico até o 
Quaternário. As principais falhas apresentam a direção geral NW, variando desde 
N-S até N40W e encontram-se truncando as falhas de cavalgamentos e 
condicionando fortemente a rede de drenagens. A importância da rede de fraturas 
pode ser compreendida através de uma escala de afloramento, como observado 
nas serras presentes na região (fotos 3.04 e 3.05). 

A B 
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Fotos: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.04 - (A) FRATURAMENTO EM ESCALA DE AFLORAMENTO; (B) 
DRENAGEM ENCAIXADA EM FRATURA 

 

 
Foto: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.05 - FRATURAMENTO PRESENTE NAS CRISTAS DAS SERRAS 

3.2.1.2.4 - Características Hidrogeológicas 

O sistema hidrogeológico existente no Parque Estadual do Biribiri é condicionado 
pelo padrão estrutural e pelas características das litologias majoritárias na 
região, no caso as rochas quartzíticas. Como resultado observa-se a presença 
de drenagens geralmente pouco profundas em função do elevado gradiente 
hidráulico. Um bom exemplo do condicionamento das drenagens pelo padrão 
estrutural pode ser compreendido observando através de um mapa, a direção do 
rio Jequitinhonha quando esse se encontra a Leste do Parque. A direção      
N20-30W apresentada por esse rio é a mesma apresentada por várias pequenas 
drenagens presentes na região (foto 3.06). 

A B 
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Foto: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.06 - (A) IMAGEM DE SATÉLITE MOSTRANDO A ORIENTAÇÃO DO RIO  
JEQUITINHONHA CONTROLADA POR FRATURAS COM DIREÇÃO 
PREFERENCIAL N20-30W. (B) FOTOGRAFIA DE DRENAGEM 
TAMBÉM CONDICIONADA POR FRATURAMENTOS 

Rochas quartzíticas possuem como característica a presença de minerais 
(quartzo) que não se alteram para minerais de argila, essas rochas raramente 
formam solo, e quando isso ocorre, apresentam pouca espessura. Com essa 
propriedade não é comum a retenção de água no solo, o que explica o fenômeno 
da “cabeça d’água” comum na região após chuvas intensas. 

O padrão estrutural das falhas e fraturas condicionam as drenagens e de forma 
análoga os aqüíferos em subsuperfície. Portanto esses aqüíferos são 
provavelmente do tipo fraturado, mas é necessário estudo mais detalhado a fim 
de compreender a relação de carga e recarga existentes. 

3.2.1.2.5 - Recursos Minerais 

A região hoje abrangida pelo Parque Estadual do Biribiri e seu entorno serviu de 
base para a implantação e o desenvolvimento da história do município de 
Diamantina. A história vivida por escravos, senhores, índios e, por ultimo, 
garimpeiros, de quase 200 anos, pode ser revivida através dos vários 
afloramentos de rochas existentes e nos inúmeros leitos de rios e córregos, que 
mostram as evidências das explorações pretéritas. Diversas construções, 
necessárias para a exploração de diamante e ouro, ainda estão conservadas 
(açudes, barragens, canais, desvios, etc), e algumas mesmo sendo construídas 
pelos atuais garimpeiros. Essas construções estão sendo destruídas pelo tempo 
e pelos períodos de chuvas, mas, ao mesmo tempo, esses dois processos 
destruidores são também os processos responsáveis pela reciclagem e a 

A B 
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formação de novos depósitos minerais, mantendo vivos os novos sonhos de 
riqueza (fotos 3.07 e 3.08). 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.07 - INDICAÇÕES DA “POSSÍVEL” PRESENÇA DE DIAMANTE: CASCALHO  
DE RIO MOSTRANDO SEIXOS INDICADORES (SATÉLITES) 
NORMALMENTE ASSOCIADOS AO DIAMANTE 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

Legenda: (A) lavra de diamante em atividade, em virtude da sua característica geomorfológica,  
nesse caso espera-se pelo período de chuva. O solo que se está lavrando, (B) contém 
o cascalho mineralizado em diamante 

FOTO 3.08 - LAVRA DE DIAMANTE 

 

A metodologia de campo utilizada para a compreensão da exploração de diamante 
incluiu o contato com garimpeiros locais com o objetivo de tentar responder os 
seguintes questionamentos: O que? Por quê? Como? E onde ainda se extrai? O 
impressionante é que todas essas indagações possuem respostas simples e lógicas 
para a população local. O que demonstra que a atividade de garimpo ainda é 
importante para a região (foto 3.09). 

Inúmeras evidências existentes; minerais, rochas e cascalhos de rios, são 
indicadoras do imenso potencial de encontrar uma boa “pedra” de diamante, ou 
mesmo de algum poço com ouro. As indicações existentes por todo o parque, ao 
mesmo em tempo que mostram a história, despertam para o que ainda pode existir. 

A B 

A B 
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Vários rios e córregos dentro do Parque Estadual do Biribiri foram garimpados em 
diferentes períodos da história e por diferentes métodos. Entre os rios que se 
destacam pode-se nomear o rio dos Cristais, rio Pinheiros, rio Palmital e inúmeros 
córregos e corredeiras sazonais. Em comum, todos são tributários da margem 
esquerda do rio Jequitinhonha, que é a maior “fonte” de diamantes atualmente. 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

Legenda: (A) Restos de cascalho garimpado, (B) antiga barragem utilizada para o desvio do rio 

FOTO 3.09 - ATIVIDADES DE GARIMPEIROS E EMPRESAS NA REGIÃO 

O processo responsável por desalojar, transportar, disseminar, lavar e concentrar 
os diamantes é o hidráulico, que é ao mesmo tempo, junto com os tipos litológicos, 
o responsável pela transformação da paisagem atual. A atuação desse processo é 
visível nos períodos de chuva através da observação da variação dos volumes 
d’água presente no sistema de drenagem (foto 3.10). 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

Legenda: (A) rio dos Cristais e (B) rio Palmital  

FOTO 3.10 - DRENAGENS COM IMPORTANTES VOLUMES D’ÁGUA. O 
POTENCIAL HIDRÁULICO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PESADO 
(EX. DIAMANTE E OURO) AUMENTA CONSIDERAVELMENTE EM 
FUNÇÃO DA ENERGIA 

A exploração dos diamantes na região do Biribiri passou por vários e diferentes 
estágios. Esses dependeram principalmente da tecnologia de exploração utilizada. 
Em todos, os resultados foram sempre positivos, sendo que as fases menos 
produtivas foram superadas pelo desenvolvimento de nova metodologia. O estágio 
recente está associado à utilização da “moto bomba”, para a lavagem do cascalho 
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com jato d’água de alta pressão. Esse processo é utilizado em larga escala a partir 
do início da década de 80, sendo o responsável pelo ciclo de desenvolvimento da 
cidade de Diamantina. A partir da segunda metade da década de 90, a falta de 
conhecimento geológico adequado sobre a região, associado a uma exploração 
predatória ocasionou a diminuição da produção de diamante. 

Na atualidade, a região do Parque Estadual do Biribiri ainda é local de atividades 
de garimpo e/ou catação por inúmeros garimpeiros, que embora sejam 
denominados de “amadores” quanto aos seus conhecimentos técnicos, são 
“profissionais” pois dependem para viver do recurso econômico que a “cata” de 
diamante ainda proporciona. Portanto, o processo de extração de diamantes e 
ouro dos rios e córregos é cíclico e vem suportando o desenvolvimento e a 
sobrevivência econômica da população da região de Diamantina. 

3.2.1.3 - Geomorfologia 

O Parque Estadual do Biribiri 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 (foto 3.11). 
 

  

  
Fotos: José Manoel Reis Neto 
Legenda: (A) Fraturas suborizontais condicionando a dissolução; (B), (C) e (D) estratificação  
                 primária ou acamamento condicionando declividade das serras e dos vales. 

FOTO 3.11 - INTER-RELAÇÕES EXISTENTES ENTRE A GEOMORFOLOGIA E A  
GEOLOGIA DO PEB 

C D 
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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 
através de inúmeras feições presentes nas rochas, resultantes da ação da água 
e principalmente do vento (foto 3.12). 

 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.12 - FEIÇÕES EM ROCHAS QUARTIZÍTICAS CONSEQÜENTES DA AÇÃO  
DA ÁGUA E 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 (foto 3.13). 

O Parque Estadual do Biribiri possui vários córregos, ribeirões e rios, muitos dos 
quais com nascentes localizadas em seu interior, todos afluentes diretos ou 
indiretos do rio Jequitinhonha. Dentre os principais corpos hídricos que ocorrem 
no PEB, destacam-se: rio Pinheiro; ribeirão das Pedras; córrego Mendanha; 
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córrego Sentinela; ribeirão Duas Pontes; ribeirão dos Cristais; córrego São João; 
etc. Diversos córregos e ribeirões de pequeno porte complementam a rede 
hidrográfica do Parque, inteiramente pertencente a grande bacia do rio 
Jequitinhonha, uma das mais importantes do Estado de Minas Gerais e de todo 
o território nacional. 

 

  

Fotos: José Manoel Reis Neto 

Legenda: cachoeira do Mocotó (A) e o rio dos Cristais (B) 

FOTO 3.13 - FEIÇÕES QUE SE ENCONTRAM FORTEMENTE  
CONDICIONADAS POR FALHAS E FRATURAS 

3.2.1.4 - Solos 

Os solos, como componentes do meio físico, expressam física, química e 
morfologicamente, os atributos do ambiente do qual fazem parte. Dessa forma, 
além da caracterização e classificação dos solos, também estão descritos, de 
forma sucinta, outros atributos da paisagem como a litologia, o relevo e a 
vegetação presentes no Parque Estadual do Biribiri e Entorno. 

3.2.1.4.1 - Descrição das Classes de Solos 

3.2.1.4.1.1 - Neossolo Litólico Psamítico típico (RLq) 

O solo dominante do Parque Estadual do Biribiri é o Neossolo Litólico Psamítico 
típico (RLq), A fraco ou moderado, cascalhento ou não cascalhento, que ocorre 
sempre associado com afloramentos de rochas metareníticas e pode estar 
associado a Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico, A moderado, húmico 
ou hístico. Origina-se de metarenitos do Supergrupo Espinhaço, do Pré 
Cambriano. Distribui-se por todas as altitudes, notadamente onde o relevo 
regional oscila de forte ondulado a escarpado, com declives acima de 25%, mas 
localmente pode ser encontrado em áreas de relevo plano a ondulado, onde as 
declividades oscilam entre 2 e 20%. Os ecotipos vegetais espontaneamente 
encontrados nesse pedoambiente são o campo cerrado, campo e campo 
rupestre (foto 3.14). 
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O Neossolo Litólico Psamítico típico, A fraco ou moderado, cascalhento ou não 
cascalhento é arenoso (Perfis 08 e 22 - Anexo 3.02), muito raso (menos que 50 
cm de espessura) e possui seqüência de horizontes A-R ou A-C-R (foto 3.14). 
Localmente pode apresentar textura média (Perfil 09 - Anexo 3.02). Suas cores 
correspondem aos matizes 10YR e 2,5Y e sua drenagem é moderada, limitada 
pela pequena espessura do perfil.  

É extremamente ou fortemente ácido, apresenta baixos teores de matéria 
orgânica e de nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), baixa capacidade de troca de 
cátions - CTC e significativos teores de Al3+, caracterizando o caráter álico 
(saturação por alumínio - m% ≥ 50%) (Perfis 08, 09 e 22 - Anexo 3.02). Esses 
atributos químicos conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural. 

Possuem densidade em torno de 1 t.m-3, estrutura em grãos simples, pequena 
espessura, elevada e pedregosidade, permeabilidade moderada, baixa 
capacidade de saturação e de retenção de água disponível para as plantas. 
Esses atributos, aliados a muito baixa fertilidade natural tornam esse 
pedoambiente frágil, onde apenas ecotipos vegetais rústicos e adaptados a 
essas condições como o campo rupestre, o campo e o campo cerrado 
conseguem se estabelecer. 

 

  

  

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A, B e C) Ambientes de ocorrência de Neossolo Litólico Psamítico típico, (D) Perfil de  
Neossolo Litólico Psamítico típico 

FOTO 3.14 - NEOSSOLO LITÓLICO PSAMÍTICO TÍPICO (RLQ) 

3.2.1.4.1.2 - Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico (RQg) 

O Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico (RQg), A moderado, húmico ou 
hístico é encontrado associado a Organossolo Mésico Sáprico típico. Ocorre nas 
superfícies de aplainamento situadas a 1400 e 1250 metros de altitude, onde o 
relevo varia de plano a suave ondulado e as declividades oscilam entre 2 e 8%. 
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Também origina-se de metarenitos do Supergrupo Espinhaço, do Pré Cambriano. O 
ecotipo vegetal espontaneamente encontrado nesse pedoambiente é o campo 
rupestre (foto 3.15). 

O Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico, A moderado, húmico ou hístico é 
arenoso (Perfis 14 e 37 - Anexo 3.02), raso ou moderadamente profundo (menos 
que 150 cm de espessura) e possui seqüência de horizontes A-Cg-R (foto 3.15), 
com horizonte superficial bem escuro, assentado diretamente sobre o horizonte Cg, 
cuja característica principal são as cores acinzentadas ou esbranquiçadas (matizes 
gleizados ou 5Y e 2,5Y), dadas pela ausência de Fe3+, devido ao predomínio de 
condições redutoras no pedoambiente., uma vez que apresenta má drenagem, 
limitada pela pequena espessura do perfil e pelo relevo aplainado.  

São extremamente ou fortemente ácidos, apresentam médios a elevados teores de 
matéria orgânica, baixos teores de nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), baixa CTC e 
significativos teores de Al3+, indicando caráter álico (Perfis 14 e 37 - Anexo 3.02). 
Esses atributos químicos conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural. 

Não possuem agregados e sua estrutura é classificada como grãos simples, sua 
densidade oscila em torno de 1 t.m-3. A espessura varia de rasa a moderada e a 
permeabilidade é muito baixa, pois o relevo condiciona o acúmulo de água no solo 
por significativa parte do ano. 

Esses atributos, aliados a muito baixa fertilidade natural tornam esse pedoambiente 
extremamente frágil, onde apenas o ecotipo vegetal mais rústico e adaptado a 
essas condições como o campo rupestre consegue se estabelecer. Essa cobertura 
vegetal é típica desse pedoambiente e apresenta uma biodiversidade bastante 
peculiar e ainda pouco estudada. 

 

 

  
Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) e (B) Ambiente de ocorrência de Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico 
                 (C) Perfil de ocorrência de Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico 

FOTO 3.15 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO HIDROMÓRFICO TÍPICO (RQG) 
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3.2.1.4.1.3 - Organossolo Mésico Sáprico típico (Oys) 

O Organossolo Mésico Sáprico típico (Oys) é encontrado associado ao RQg, mais 
propriamente nas cabeceiras de drenagem das superfícies de aplainamento 
situadas a 1400 e 1250 metros de altitude, onde o relevo é plano. É originado de 
materiais orgânicos, que se acumulam em ambientes saturados com água a maior 
parte do ano, pois as condições anaeróbicas do pedoambiente impedem a 
sobrevivência de microorganismos decompositores aeróbicos. Está colonizado por 
espécies do campo rupestre com sistema radicular adaptado às condições 
anaeróbicas (foto 3.16).  

O Organossolo Mésico Sáprico típico possui horizonte superficial Hístico, raso ou 
moderadamente profundo (menos que 80 cm de espessura) e seqüência de 
horizontes A-H-R ou A-H-Cg-R (foto 3.16), com horizonte superficial orgânico bem 
escuro, assentado diretamente sobre o horizonte Cg ou sobre a rocha, cores negras 
(matiz 5Y com croma e valor igual a 1), dadas pelo predomínio de substâncias 
orgânicas como os ácidos húmicos, os ácidos fúlvicos e a humina. Por se situar nas 
cabeceiras de drenagem, é muito mal drenado, e as águas pluviais, ao percolarem 
por esses solos, carreiam ácidos orgânicos para os córregos, cujas águas 
apresentam cor escura. 

É extremamente ácido, apresenta predomínio de matéria orgânica, baixos teores de 
nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), CTC muito elevada e teores de Al3+ trocável acima 
de 5 cmolc kg-1, o que lhes confere caráter alumínico (Perfil 26 - Anexo 3.02). Esses 
químicos conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural. Os altos valores da 
CTC e do Al3+ trocável se devem aos elevados teores de matéria orgânica, muito 
rica em cargas elétricas superficiais, que complexam o Al3+, tornando-o resiliente 
nesse pedoambiente.  

Sua densidade oscila em torno de 0,5 t.m-3. A espessura é moderada e a 
permeabilidade muito baixa, pois está saturado com água praticamente todo o ano. 

 

 

 

 

 

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) e (B) Perfis de Organossolo Mésico Sáprico típico 

FOTO 3.16 - ORGANOSSOLO MÉSICO SÁPRICO TÍPICO (OYS) 
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Esses atributos, aliados a muito baixa fertilidade natural tornam esse pedoambiente 
extremamente frágil, onde apenas o ecotipo vegetal mais rústico e adaptado a 
essas condições como espécies do campo rupestre com sistema radicular adaptado 
a condições anaeróbicas conseguem sobreviver. Por outro lado, a anaerobiose 
provoca a preservação de materiais orgânicos próprios para datações 
radiocarbônicas e a conservação de pólens de vegetais que no passado 
colonizaram esses ambientes. 

3.2.1.4.1.4 - Neossolo Quartzarênico Órtico típico (RQo) 

O Neossolo Quartzarênico Órtico típico (RQo), A fraco e moderado ocorre 
associado a Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, A moderado, textura 
média. Foi mapeado em testemunhos de antigo terraço do rio Jequitinhonha, 
entre 750 e 700 metros de altitude, onde o relevo é plano a ondulado e as 
declividades oscilam entre 2 e 14%. Origina-se de sedimentos provenientes 
metarenitos do Supergrupo Espinhaço, do Pré Cambriano. A cobertura vegetal 
nativa desse pedoambiente é o cerrado e o campo cerrado (foto 3.17), ecotipos 
adaptados a déficit hídrico sazonal. 

O Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e moderado é arenoso (Perfil 02 
- Anexo 3.02), profundo e muito profundo (mais de 150 cm de espessura) e 
possui seqüência de horizontes A-C-R (foto 3.17), com horizonte superficial 
brunado, assentado diretamente sobre o horizonte C, que possui cores 
amareladas (matiz 10YR). É extremamente drenado, pois apresenta textura 
arenosa e estrutura em grãos simples, o que lhe confere elevada 
macroporosidade.  

É extremamente ácido, apresenta baixos teores de matéria orgânica, baixos 
teores de nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), baixa CTC e significativos teores de 
Al3+, o que lhe confere caráter álico (Perfis 14 e 37 - Anexo 3.02). Esses atributos 
químicos conferem a estes solos muito baixa fertilidade natural. 

Não possui agregados, sua estrutura é classificada como grãos simples e sua 
densidade oscila em torno de 1 t.m-3. A espessura varia de profunda a muito 
profunda e a permeabilidade é muito alta, acarretando em baixa capacidade de 
saturação e de retenção de água disponível para as plantas. 

A cobertura vegetal é típica desse pedoambiente é o cerrado e o campo cerrado, 
ecotipos adaptados a défict hídrico sazonal, uma vez que suas espécies 
possuem sistema radicular adaptado a absorver água em grandes 
profundidades. A proximidade do rio Jequitinhonha controla o lençol freático a 
uma  profundidade passível de ser alcançada pelas raízes. 

  
Fotos: Alexandre Christófaro Silva 
Legenda: (A) Ambiente de ocorrência de Neossolo Quartzarênico Órtico típico, (B) Perfil de  
                 Neossolo Quartzarênico Órtico típico 

FOTO 3.17 - NEOSSOLO QUARTZARÊNICO ÓRTICO TÍPICO (RQO) 
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3.2.1.4.1.5 - Neossolo Flúvico Psamítico típico (RUq) 

O Neossolo Flúvico Psamítico típico (RUq), A fraco e moderado  ocorre nos 
estreitos terraços fluviais e nos diques marginais dos rios Pinheiros e 
Jequitinhonha, associado aos afloramentos de rochas metareníticas, onde o 
relevo é plano a suave ondulado e as declividades oscilam entre 2 e 8%. 
Origina-se de sedimentos aluviais depositados durante as cheias. O ecotipo 
vegetal nativo desse pedoambiente é a mata ciliar (foto 3.18). 

O Neossolo Flúvico Psamítico típico, A fraco e moderado é arenoso (daí deriva o 
caráter psamítico), profundo e muito profundo (mais de 150 cm de espessura) e 
possui seqüência de horizontes A-C, onde as camadas de deposição sazonal 
estão bem expressas (foto 3.18).  

 

  

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) Ambiente de ocorrência de Neossolo Flúvico Psamítico típico, (B) Perfil de  
                  Neossolo Flúvico Psamítico típico 

FOTO 3.18 - NEOSSOLO FLÚVICO PSAMÍTICO TÍPICO (RUQ) 

É ácido, apresenta baixos teores de matéria orgânica, baixos medianos teores 
de nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), baixa CTC e medianos teores de Al3+. Esses 
atributos químicos conferem a estes solos baixa fertilidade natural. 

Não possuem agregados e sua estrutura é classificada como grãos simples, sua 
densidade oscila em torno de 1 t.m-3. A espessura varia de profunda a muito 
profunda e a permeabilidade é muito alta, mas o lençol freático disponibiliza 
água para as plantas. 

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. 

3.2.1.4.1.6 - Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico (CXbd) 

O Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico (CXbd), A moderado, textura 
média é encontrado associado a RQo nas colinas suavizadas próximas a foz do 
rio Pinheiro no rio Jequitinhonha, entre 750 e 800 metros de altitude, onde o 
relevo é suave ondulado a ondulado e as declividades oscilam entre 4 e 16%. 
Origina-se de sedimentos provenientes metarenitos e xistos do Supergrupo 
Espinhaço, do Pré Cambriano. O ecotipo vegetal nativo desse pedoambiente é o 
cerrado (foto 3.19). 
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O Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico A moderado, possui textura 
média (Perfil 75 - Anexo 3.02) e é profundo e muito profundo (mais de 150 cm de 
espessura). Apresenta seqüência de horizontes A-Bi-C (foto 3.19) e cores 
vermelho amareladas (matiz 5YR). É acentuadamente drenado, pois apresenta 
textura média e estrutura em granular e em blocos subangulares. 

 

 

 

 

 

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) e (B) Ambiente de ocorrência de Cambissolo Háplico Tb Distrófico Latossólico, 
                 (C) Perfil de Cambissolo Háplico Tb Distrófico Latossólico 

FOTO 3.19 - CAMBISSOLO HÁPLICO TB DISTRÓFICO LATOSSÓLICO (CXBD) 

É fortemente ácido, apresenta baixos teores de matéria orgânica, baixos teores 
de nutrientes (Ca2+, Mg2+, K+ e P), baixa CTC e significativos teores de Al3+, 
indicando caráter álico (Perfil 75 - Anexo 3.02). Esses atributos químicos confere 
a este solo baixa fertilidade natural. 

Sua estrutura é moderada, média, blocos subangulares e forte, pequena 
granular, sua densidade oscila em torno de 1,2 t.m-3 e a relação silte/argila do 
horizonte Bi é de 0,8. A espessura varia de profunda a muito profunda e a 
permeabilidade é elevada, mas a textura e a estrutura determinam uma 
moderada capacidade de retenção de água disponível para as plantas. 

A cobertura vegetal é típica desse pedoambiente é o cerrado, ecotipo 
preservado pelos moradores nativos, que o denominam pomar, uma vez que é 
rico em espécies frutíferas como o pequi, o murici, o araticum e a gabiroba, 
dentre outras. 
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3.2.1.4.1.7 - Latossolo Vermelho Acriférrico típico (LVwf) 

O Latossolo Vermelho Acriférrico típico (LVwf), A moderado, textura argilosa 
ocorre associado ao Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico nas colinas situadas 
entre 1050 e 1250 metros de altitude, embasadas por rochas básicas e filitos 
hematítico do Supergrupo Espinhaço, materiais fonte desses solos. O relevo é 
plano a ondulado e as declividades oscilam entre 3 e 20%. As coberturas 
vegetais nativas são a floresta estacional subperenifólia e o cerrado (foto 3.20). 

O Latossolo Vermelho Acriférrico típico A moderado, possui textura argilosa 
(Perfil 09 - Anexo 3.02) e é muito profundo (mais de 200 cm de espessura). 
Apresenta seqüência de horizontes A-Bw-C (foto 3.20) e cores vermelhas (matiz 
10R). É acentuadamente drenado, pois apesar de possuir textura argilosa, sua 
estrutura forte muito pequena e pequena granular lhe confere elevadas 
macroporosidade e porosidade total. 

É fortemente ácido, apresenta medianos teores de matéria orgânica no horizonte 
A, muito baixa soma de bases (Ca2+, Mg2+, K+), baixa CTC e baixos teores de 
Al3+ no horizonte Bw, o que confere a esse solo caráter ácrico e distrófico (Perfil 
09 - Anexo 3.02). A análise de fluorescência de raios X de uma amostra do 
horizonte Bw2 possibilitou sua classificação como férrico, já que possui elevado 
teor de Fe2O3 (22,5%) e moderada a forte susceptibilidade magnética. Os teores 
de SiO2, Al2O3, TiO2 e P2O5, também obtidos pela análise de fluorescência de 
raios X, são respectivamente de 23,7%, 19,3%, 4,9% e de 0,1%. Os índices Ki e 
Kr desses solos são 2,08 e 1,05. Esses atributos conferem a esses solos 
acentuado intemperismo e baixa fertilidade natural. 

A espessura é muito profunda e a permeabilidade é elevada, mas a textura 
argilosa e a estrutura granular determinam uma moderada capacidade de 
retenção de água disponível para as plantas e favorecem o manejo desses 
solos. 

As coberturas vegetais típicas desse pedoambiente são a floresta estacional 
subperenifólia e o cerrado. Seus atributos físicos e a presença de magnetita 
ligada a P e a micronutrientes em sua fração areia (fertilidade potencial), 
favorecem o desenvolvimento e a manutenção da biodiversidade nesse 
pedoambiente. 

 

  

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) Ambiente de ocorrência de Latossolo Vermelho Acriférrico típico, (B) Perfil de  
                  Latossolo Vermelho Acriférrico típico 

FOTO 3.20 - LATOSSOLO VERMELHO ACRIFÉRRICO TÍPICO (LVWF) 
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3.2.1.4.1.8 - Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico (LVAw) 

O Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico (LVAw)  A moderado textura 
argilosa e média + Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e moderado é 
encontrado associado ao Latossolo Vermelho Ácrico típico, A moderado, textura 
argilosa e ao Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico, 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%. Na base desses solos é encontrada 
uma camada de laterita (canga), que contribuiu para preservar essa superfície 
cretácica. O material de origem desses solos consiste em uma mistura de 
sedimentos originados do intemperismo de rochas básicas, de xistos, de filitos 
hematíticos e de metarenitos. Os ecotipos vegetais encontrados nessa superfície 
são o campo cerrado, o campo e o campo rupestre (foto 3.21). 

O Latossolo Vermelho Ácrico típico, A moderado, possui textura argilosa 
(Perfil 21 - Anexo 3.02) ou média e é profundo a muito profundo (mais de 150 cm 
de espessura). Apresenta seqüência de horizontes A-Bw-C e cores vermelho 
amarelas (matiz 5YR). É acentuadamente drenado, pois apesar de possuir 
textura argilosa, sua estrutura forte muito pequena e pequena granular lhe 
confere elevadas macroporosidade e porosidade total. 

 

  

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) e (B) Ambiente de ocorrência de Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico 

FOTO 3.21 - LATOSSOLO VERMELHO AMARELO ÁCRICO TÍPICO (LVAW) 

É fortemente ácido, apresenta medianos teores de matéria orgânica no horizonte 
A, muito baixa soma de bases (Ca2+, Mg2+, K+), baixa CTC e baixos teores de 
Al3+ no horizonte Bw, o que confere a esse solo caráter ácrico e distrófico 
(Perfil 1 - Anexo 3.02). Esses atributos conferem a esses solos acentuado 
intemperismo e baixa fertilidade natural. 

A espessura varia de profunda a muito profunda e a permeabilidade é elevada, 
mas a textura argilosa e a estrutura granular determinam uma moderada 
capacidade de retenção de água disponível para as plantas e favorecem o 
manejo desses solos. 

As coberturas vegetais típicas desse pedoambiente são o campo cerrado, o 
campo e o campo rupestre. A altitude limita o desenvolvimento de cobertura 
vegetal arbórea. 
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3.2.1.4.1.9 - Latossolo Vermelho Ácrico (LVw) 

O Latossolo Vermelho Ácrico típico (LVw) apresenta os mesmos atributos do 
LVAw, com exceção da cor, situada no matiz 2,5YR. 

O Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico é encontrado associado ao LVAw e ao 
LVwf, respectivamente 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%. Seu material de origem é o filito hematítico, mas nos 
perfis também são encontrados fragmentos de laterita em abundância. A 
cobertura vegetal predominante é o campo cerrado e o campo. 

3.2.1.4.1.10 - Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico (FFlf) 

O Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico (FFlf) é moderadamente profundo a 
profundo (entre 100 e 150 cm de espessura) e apresenta seqüência de 
horizontes A-F-R (foto 3.22) e cores vermelhas amarelas (matiz 10R). Apresenta 
mais de 50% por volume de fragmentos de filito hematítico e de laterita, sendo 
muito cascalhento. 

A espessura varia de moderadamente profunda a profunda e a permeabilidade é 
moderada, em função da presença de camada de impedimento a menos de 150 
cm da superfície. 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.  

 

 Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.22 - PERFIL DE PLINTOSSOLO PETRICO LITOPLÍNTICO TÍPICO 

3.2.1.4.2 - Unidades de Mapeamento de Solos 

Unidades de mapeamento são associações de solos, que não podem ser 
separados por deficiência da escala do mapeamento e/ou por estarem os solos 
associados de uma maneira muito complexa. A nomenclatura das unidades de 
mapeamento, consiste na abreviatura do nome do solo dominante, de acordo 
com normas preconizadas por EMBRAPA (1999a). Por apresentar atributos que 
determinam o desenvolvimento de diferentes fisionomias vegetais, os solos são 
os principais estratificadores de ambientes (RESENDE et al., 1997) e são 
utilizados para a elaboração de planejamentos regionais como zoneamentos 
ambientais ou classificação do potencial agrícola das terras. 
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O mapa de solos do Parque Estadual do Biribiri (figura 3.07) apresenta a 
distribuição geográfica das unidades de mapeamento descritas no quadro 3.02. 

QUADRO 3.02 - LEGENDA DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO  

SÍMBOLO COR SOLOS COMPONENTES 

AR Salmão 
Afloramentos de Rocha + Neossolo Litólico Psamítico típico, A fraco 
ou moderado, cascalhento ou não cascalhento, fase campo cerrado 
e campo rupestre, relevo forte ondulado a escarpado 

RLq Bege 

Neossolo Litólico Psamítico típico, A fraco ou moderado, 
cascalhento ou não cascalhento + Neossolo Quartzarênico 
Hidromórfico típico, A moderado, húmico ou hístico + Organossolo 
Mésico Sáprico típico, fase campo rupestre e campo, relevo plano a 
ondulado + Afloramentos de rocha  

RQg Cinza 
Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico, A moderado, húmico 
ou hístico + Organossolo Mésico Sáprico típico fase campo 
rupestre, relevo plano e suave ondulado 

RQo Verde 
Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e moderado + 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, A moderado, textura 
média, fase campo cerrado e cerrado, relevo plano a ondulado 

RUq Azul Neossolo Flúvico Psamítico típico, A fraco e moderado, fase mata 
ciliar, relevo plano a suave ondulado + Afloramentos de Rocha 

LVwf Vermelho 
Latossolo Vermelho Acriférrico típico, A moderado, textura argilosa 
+ Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico, A moderado, fase floresta 
tropical subperenifólia e cerrado, relevo suave ondulado a ondulado 

LVAw Laranja 

Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico A moderado textura 
argilosa e média + Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e 
moderado + Latossolo Vermelho Ácrico típico, A moderado, textura 
argilosa + Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico, A moderado, fase 
campo cerrado e campo, relevo plano a ondulado 

CXbd Marrom 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, A moderado, textura 
média + Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e moderado, 
fase cerrado, relevo suave ondulado e ondulado 

3.2.1.4.3 - Descrição das Unidades de Mapeamento 

A seguir são descritas as unidades de mapeamento encontradas no Parque 
Estadual do Biribiri, enfatizando o risco de erosão, o estado atual de 
conservação dos solos, o interesse científico, o interesse turístico, o potencial de 
recarga de aqüíferos, os problemas observados e recomendações de manejo. 

3.2.1.4.3.1 - Unidade AR 

Formada por Afloramentos de Rocha associados a Neossolo Litólico Psamítico 
típico, A fraco ou moderado, cascalhento ou não cascalhento. As coberturas 
vegetais predominantes são o campo cerrado e o campo rupestre e o relevo é forte 
ondulado a escarpado. Ocorre distribuída por todo o Parque, ocupando 10.263 ha 
(58,91% da área total). As áreas mais visitadas pelo público, como a Vila de Biribiri, 
as cachoeiras dos Cristais e Sentinela e a trilha dos escravos se encontram 
inseridas nessa unidade. Corresponde às áreas mais elevadas, íngremes e são as 
de mais difícil acesso, onde as rochas metareniticas estão associadas de uma 
maneira truncada com o Neossolo Litólico Psamítico (foto 3.23). 

A diminuta espessura, a textura arenosa, a ausência de agregação e a ocorrência 
em áreas de elevada declividade tornam esses solos altamente susceptíveis a 
erosão. Porém, face ao baixo potencial agrícola, a elevada pedregosidade e ao 
difícil acesso, os componentes dessa unidade se encontram bem conservados.  



 3.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.07 - MAPA DE SOLOS 
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Verso (plástico) 
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Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) Paisagem da unidade de mapeamento AR, (B) Caminho dos escravos, (C)  
                 Cachoeira Sentinela, (D) Cachoeira dos cristais 

FOTO 3.23 - UNIDADE DE MAPEAMENTO AR 

Em relação a estudos pedológicos, são áreas de pequeno interesse científico. 
Porém, sítios que contam com grutas, chamadas de lapa pelos moradores locais, 
que possuem pinturas rupestres podem ser tornar foco de estudos arqueológicos e 
atração turística, assim como o campo rupestre, que apresenta espécies de 
interesse científico e ainda pouco estudadas. A demarcação e a sinalização de 
trilhas de média a elevada dificuldade, como o caminho dos escravos (foto 3.23) e a 
seleção de escarpas com declividade negativa podem servir de atrativos para 
praticantes de esportes radicais. Essa unidade também abriga alguns dos principais 
atrativos de turistas, as cachoeiras (foto 3.23). 

As imediações das áreas de maior visitação, como as Cachoeiras dos Cristais e 
Sentinela apresentam sinais de degradação, como lixo, desmatamento, vestígios 
de incêndios e erosão, em virtude da ação antrópica. 

3.2.1.4.3.2 - Unidade RLq 

Unidade formada por Neossolo Litólico Psamítico típico, A fraco ou moderado, 
cascalhento ou não cascalhento, associado a Neossolo Quartzarênico 
Hidromórfico típico, A moderado, húmico ou hístico, a Organossolo Mésico 
Sáprico típico e a Afloramentos de rochas metareníticas. Os ecotipos vegetais 
predominantes são o campo rupestre e campo e o relevo é plano a ondulado. 
Unidade dominante das áreas elevadas, isoladas e aplainadas (foto 3.24), ocupa 
3.824 ha, o que corresponde a 21,95% do Parque e constitui o pedoambiente 
típico das “sempre-vivas”, espécies vegetais muito exploradas pelos habitantes 
da região. Grande parte da atual estrada Diamantina - Vila do Biribiri corta essa 
unidade de mapeamento. 

A B 

D c 
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A diminuta espessura, a textura arenosa e a ausência de agregação tornam 
esses solos susceptíveis a erosão e a outras formas de degradação. A presença 
de Neossolo Quartzarênico Hidromórfico e de Organossolo está relacionada 
localmente a áreas de drenagem deficiente, que provoca o acúmulo de matéria 
orgânica nesses solos. Essas áreas formam as cabeceiras de nascente de 
vários pequenos cursos d’água e são muito importantes para a recarga desses 
aqüíferos.  

 

  

 

Fotos: Alexandre Christófaro Silva 

Legenda: (A) Paisagem da unidade de mapeamento RLq, (B) Área de mineração de diamante na  
                 unidade RLq, (C) Voçoroca na unidade RLq, 

FOTO 3.24 - UNIDADE DE MAPEAMENTO RLq 

Os Organossolos, comumente denominados “turfeiras” apresentam elevado 
interesse científico, pois seu ambiente de ocorrência, depressão saturada com 
água durante a maior parte do ano, favorece a estabilização da matéria orgânica 
e a conservação de grãos de polens, materiais utilizados para estudos de 
evolução de paisagens, de paleoclimas e de ecotipos vegetais que ocupavam a 
área no passado. 

No limite sul do Parque, nas vizinhanças de Diamantina, essa área encontra-se 
muito degradada pela erosão em sulcos e voçorocas, formada pela construção 
sem planejamento de estradas vicinais e pelo manejo inadequado para 
exploração agropecuária. Essa gleba já abrigou o “lixão” do município e 
atualmente constitui local de bota-fora de materiais em geral (ilegal). Localmente, 
a presença de “grupiara”, conglomerados diamantíferos, atrai garimpeiros, que 
degradam intensamente as áreas em busca do precioso mineral. 

Constitui o pedoambiente típico das “sempre-vivas”, espécies vegetais muito 
exploradas pelos habitantes da região. Essa pressão antrópica provoca a 
degradação contínua dessas áreas, pelo grande número de pessoas que 

A B 

C 
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circulam coletando sempre-vivas e que freqüentemente ateiam fogo nos campos. 
Uma significativa parte dessa unidade de mapeamento já se encontra degradada 
pela exploração predatória.  

3.2.1.4.3.3 - Unidade RQg  

Composta por Neossolo Quartzarênico Hidromórfico típico, A moderado, húmico 
ou hístico, associado a Organossolo Mésico Sáprico típico, está colonizada por 
campo rupestre, mais propriamente campos de sempre-vivas. O relevo dessas 
áreas é plano e suave ondulado. Foi mapeada ao norte do Parque, em torno da 
cota 700 metros (foto 3.25) e a sudoeste, em torno da cota 1050 metros. Ocupa 
531 ha, 3,05% da área total (foto 3.25). É cortada pela atual estrada Diamantina 
/Vila de Biribiri entre os km 6 e 9. 

Corresponde às áreas de baixo risco de erosão, devido à topografia suavizada e 
à posição que ocupa na paisagem (sopé de escarpas metareníticas). Os solos 
dessa unidade estão estreitamente relacionados com a recarga dos aqüíferos de 
suas áreas de ocorrência. 

 

 

Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.25 - UNIDADE DE MAPEAMENTO RQg 

Os Organossolos apresentam elevado interesse científico, pois seu ambiente de 
ocorrência, saturado com água durante a maior parte do ano, favorece a 
estabilização da matéria orgânica e a conservação de grãos de pólens, materiais 
utilizados para a reconstituição de paleoambientes. 

Também apresenta campos de sempre-vivas super explorados e sinais de 
degradação antrópica, principalmente nas áreas mais próximas de Diamantina, 
mas tem pouca representatividade, em termos de extensão areal. 

3.2.1.4.3.4 - Unidade RQo 

Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e moderado, associado a 
Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, A moderado, textura média são os 
solos componentes dessa unidade, encontrada em áreas de relevo plano a 
ondulado, onde a vegetação nativa é o campo cerrado e o cerrado. Unidade 
encontrada ao norte do Parque, nas proximidades de Mendanha, em antigos 
terraços do rio Jequitinhonha (foto 3.26), onde a altitude raramente ultrapassa 
700 metros, ocupa 160 ha, ou seja, apenas 0,92% da área total. 
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A textura arenosa, a ausência de agregação e a ocorrência em longas 
pendentes tornam esses solos altamente susceptíveis à erosão. A construção de 
estradas vicinais deve ser muito bem planejada nessa unidade, pois o risco de 
se transformarem em voçorocas é muito elevado. Os solos e a vegetação dessa 
unidade se encontram razoavelmente preservados, face ao baixo potencial 
agrícola e a ausência de minerais preciosos. 

Em relação a estudos pedológicos, são áreas de pequeno interesse científico. 
Contudo, apresentam elevado potencial de recarga de aqüíferos subterrâneos, 
devido a topografia suavizada, a cobertura vegetal razoavelmente densa e as 
elevadas profundidade e permeabilidade de seus solos. 

A proximidade de Mendanha e a presença de vegetação de cerrado tornam esse 
ambiente alvo para a exploração de lenha e para a coleta de frutos de espécies 
nativas. 

 

 

Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.26 - UNIDADE DE MAPEAMENTO Rqo 

3.2.1.4.3.5 - Unidade RUq 

Unidade formada por Neossolo Flúvico Psamítico típico, A fraco e moderado, 
associado a afloramentos de rocha, ocorre nos atuais e estreitos diques e 
terraços marginais dos rios Pinheiro e Jequitinhonha, onde a vegetação 
predominante é a mata ciliar (foto 3.27) e o relevo é plano a suave ondulado, 
com altitudes oscilando entre 900 e 680 metros. Ocupa 231 ha e corresponde a 
1,33% da área do Parque Estadual do Biribiri. 

São áreas de deposição, tanto de sedimentos aluviais (transportados pelos rios), 
como de colúvios (sedimentos transportados das partes mais altas pelas 
enxurradas). A erosão ocorrente é a fluvial, responsável pelo escavamento do 
leito e da planície fluvial, fenômeno natural dos cursos d’água superficiais.  

Apresenta pequeno interesse científico para estudos pedológicos. O garimpo de 
bateia controlado, atividade de baixo impacto ambiental pode ser explorado 
como atração turística nessa unidade. 

A presença de diamante e ouro nos sedimentos aluviais provoca sucessivos 
barramentos e desvios do canal por garimpeiros, principalmente no rio Pinheiros 
e seus afluentes, comprometendo a qualidade e a dinâmica das águas.  
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Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.27 - UNIDADE DE MAPEAMENTO RUq 

3.2.1.4.3.6 - Unidade LVwf 

Compõe essa unidade o Latossolo Vermelho Acriférrico típico, A moderado, 
textura argilosa, associado a Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico, A moderado. 
As coberturas vegetais predominantes são a floresta tropical subperenifólia e o 
cerrado e o relevo é suave ondulado a ondulado (foto 3.28). Esses solos são 
formados a partir de materiais provenientes de intrusão de rochas básicas e de 
rochas pelíticas e ocorre a sudoeste do Parque, na atual estrada para Pinheiros, 
e em sua zona central, entre 1000 e 1200 metros de altitude, ocupando 1232 ha, 
7,07% de sua área total.  

Apesar do solo dominante da unidade possuir textura argilosa, estrutura granular 
e boa permeabilidade, o risco de erosão é moderado, em função da topografia 
ondulada e da ocupação antrópica, pois é a unidade de maior potencial agrícola 
do Parque Estadual do Biribiri. O solo secundário dessa unidade, o Plintossolo 
Pétrico possui baixo potencial para a exploração agro-silvi-pastoril, mas devido 
ao predomínio de concreções ferruginosas em seu perfil, é intensamente 
utilizado para a exploração de cascalho. Em virtude desses usos essa unidade 
apresenta moderado estado de conservação 

Essas áreas possuem interesse científico para a realização de estudos 
pedológicos e de evolução de paisagens, face aos seus atributos químicos como 
o elevado teor de ferro e o caráter ácrico. Também se constituem em áreas de 
recarga de aqüíferos, devido a textura argilosa, a elevada porosidade e a grande 
profundidade de seus solos.  

É a unidade que possui o maior número de fazendas e sítios, já que esse solo é 
o de maior potencial agrícola do Parque Estadual do Biribiri. A vegetação nativa 
também foi e ainda é alvo de exploração para obtenção de lenha e até mesmo 
de madeiras de lei. 
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 Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.28 - UNIDADE DE MAPEAMENTO LVWf 

3.2.1.4.3.7 - Unidade LVAw 

O solo dominante dessa unidade é o Latossolo Vermelho Amarelo Ácrico típico A 
moderado textura argilosa e média, associado a Neossolo Quartzarênico Órtico 
típico, A fraco e moderado, a  Latossolo Vermelho Ácrico típico, A moderado, 
textura argilosa e a Plintossolo Pétrico Litoplíntico típico, A moderado. É 
encontrada a sudeste do Parque, na superfície de aplainamento situada em 
torno da cota 1400 metros, em frente ao Campus II da FAFEID e onde se 
localizam as torres de comunicação de Diamantina, o relevo é plano a ondulado 
e a vegetação nativa é o campo cerrado e o campo (foto 3.29). Ocupa 644 ha, 
3,69% da área total.  

Apesar do solo dominante da unidade possuir textura argilosa, estrutura granular 
e boa permeabilidade, o risco de erosão é moderado, em função da ocupação 
antrópica. 

 

 

Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.29 - EXPLORAÇÃO DE CASCALHO, AO FUNDO,  
NA UNIDADE LVAw 
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Essas áreas possuem interesse científico para a realização de estudos 
pedológicos e de evolução de paisagens, já que se situa em superfície de 
aplainamento, que é testemunho da Era Mesosóica, encerrada a 65 milhões de 
anos atrás. Também se constituem em áreas de recarga de aqüíferos, devido à 
textura argilosa, a elevada porosidade e a grande profundidade de seus solos. 

Áreas degradadas pela exploração de materiais para a construção civil, tomadas 
por sulcos de erosão e voçorocas, são freqüentemente encontradas nessa 
unidade, o as tornam proritárias para a conservação. Um dos solos secundários 
dessa unidade, o Plintossolo Petrico, também é intensamente utilizado para a 
exploração de cascalho, o que induz à ocorrência de processos erosivos. Em 
virtude desses usos e ocupação por fazendas, sítios e torres de comunicação e 
suas estradas de acesso, essa unidade apresenta moderado a precário estado 
de conservação. 

3.2.1.4.3.8 - Unidade CXbd 

Unidade formada pelo Cambissolo Háplico Tb Distrófico latossólico, A moderado, 
textura média, associado a Neossolo Quartzarênico Órtico típico, A fraco e 
moderado. Distribui-se pelo norte da área estudada, entre os córregos do Barris, 
Caetano Monteiro e o rio Pinheiros, a sudoeste de Mendanha, onde o relevo é 
suave ondulado e ondulado e a vegetação predominante é o cerrado (foto 3.30). 
Corresponde a 3,08% da área total do Parque, ou seja, a 536 ha. 

O solo dominante da unidade possui textura média, estrutura fraca granular e em 
blocos e boa permeabilidade, mas risco de erosão é moderado a elevado. Os 
solos e a vegetação dessa unidade se encontram razoavelmente preservados, 
face ao baixo potencial agrícola e a ausência de diamantes. Contudo, são 
utilizados com pastagem extensiva para o gado, para a retirada de lenha e para 
a coleta de frutos de espécies nativas. 

Em relação a estudos pedológicos, são áreas de pequeno interesse científico. 
Contudo, apresentam elevado potencial de recarga de aqüíferos subterrâneos, 
devido à topografia suavizada, a cobertura vegetal razoavelmente densa e as 
elevadas profundidade e permeabilidade de seus solos. 

Voçorocas ocupam as poucas estradas abertas por garimpeiros na penúltima 
década do século XX, para exploração de diamantes em pequenos afluentes do 
rio Jequitinhonha, como os córregos Lambari, do Barris e Caetano Monteiro. 

 
Foto: Alexandre Christófaro Silva 

FOTO 3.30 - UNIDADE DE MAPEAMENTO CXbd 
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3.2.1.4.4 - Considerações 

Neossolos Litólicos Psamíticos típicos associados a afloramentos de rocha 
ocupam cerca de 80% do Parque Estadual do Biribiri e, apesar de constituírem 
pedoambiente frágil, encontram-se em razoável a bom estado de conservação, 
apesar de pontualmente estarem degradados, como nos locais de exploração de 
sempre-vivas, ao redor das cachoeiras e nas “grupiaras”. A exceção é o entorno 
de Diamantina, onde essa associação encontra-se bastante degradada pela 
ação antrópica. Animais pastando, lixo e entulho depositado na beira da estrada 
vicinal e a presença de sulcos de erosão e voçorocas são exemplos dessa 
degradação. 

Os atuais terraços dos rios Pinheiros e Jequitinhonha, onde ocorrem os 
Neossolos Litólicos Flúvicos, estão profundamente degradados pela mineração 
de ouro, diamantes e areia. 

Grandes áreas de Latossolos também estão antropizadas, contam com as terras 
de melhor potencial agrícola do Parque, principal razão de sua ocupação por 
sítios e fazendas. Os Plintossolos Pétricos, que ocorrem associados aos 
latossolos, se encontram extremamente degradados pela retirada de cascalho. 
Por serem importantes para a recarga de aqüíferos, representativas, de fácil 
acesso e por se localizarem ao lado de uma Instituição Federal de Ensino 
Superior, prioriza-se nessas áreas a realização de estudos de recuperação de 
áreas degradadas, com a utilização de técnicas regionais e de espécies da flora 
local. 

As áreas ocupadas por Organossolos possuem grande interesse para 
investigações científicas relacionadas à reconstituição de paleoambientes e 
devem ter acesso restrito a pesquisadores. Os topos aplainados ocupados por 
Neossolos Litólicos Psamíticos e Neossolos Litólicos Hidromórficos são 
pedoambientes extremamente frágeis, onde recomenda-se que o acesso seja 
limitado. 

As áreas ocupadas por Cambissolos e Neossolos Quartzarênicos Órticos se 
encontram relativamente bem preservadas e tem em sua conservação papel 
fundamental na recarga de aqüíferos. 

3.2.1.5 - Hidrografia/Hidrologia e Limnologia 

Neste item é tratada a caracterização hidrográfica dos principais cursos d’água 
do Parque, associando informações relativas ao padrão de canal, tipo de 
drenagem, leito e material sedimentar do fundo, além dos perfis longitudinais dos 
principais cursos d’água.  

O Parque está inserido numa região montanhosa associada a vales encaixados 
em lineamentos geológicos e raras áreas aplainadas, a maior delas no trecho 
médio do ribeirão das Pedras, confluência com o córrego Sentinela. 

O limite Norte do Parque é marcado pela confluência do rio Pinheiro com o rio 
Jequitinhonha. O limite Leste é marcado por córregos afluentes diretos do rio 
Jequitinhonha, dentre eles os córregos Carrapato, Carrapatinho, do Mendanha e 
São João. 
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3.2.1.5.1 - Caracterização Limnológica 

Na caracterização limnológica foram avaliados os parâmetros: oxigênio 
dissolvido, temperatura da água e do ambiente (in situ), pH e turbidez nos 
principais cursos d’água. 

Os raros estudos realizados no alto Jequitinhonha mostram que as comunidades 
dos organismos aquáticos, (que correspondem a organismos geralmente 
microscópicos, tais como bactérias, fungos, algas, larvas de insetos etc.) são 
pobres, tanto em termos de variedade, quanto em termos de quantidade.  

Esse padrão geral, está relacionado às características físicas da região. A 
pobreza de nutrientes dos solos, por exemplo, é o fator que mais contribui para 
as baixas concentrações de nutrientes nos cursos d’águas, o que por sua vez, 
gera uma reduzida colonização do meio aquático. 

A ictiofauna da bacia do Jequitinhonha e dos seus afluentes não é totalmente 
conhecida e a degradação ambiental proporcionada pelo garimpo pode ser a 
responsável pela perda de diversidade. 

Considerando a predominância dos Gêneros Astyanax sp. (lambari) nas águas 
do Parque, conhecer o seu hábito alimentar permitirá compreender alguns dos 
princípios que regem as interrelações tróficas entre os demais organismos e, 
como interagem com as condições ambientais. Estes estudos, poderão 
caracterizar as condições ambientais adequadas, passo para o manejo de 
ambientes aquáticos. 

3.2.1.5.2 - Caracterização Hidrográfica 

A principal bacia de drenagem, ou seja, a bacia que aporta a maioria dos 
córregos do Parque, pertence ao trecho médio e final do ribeirão das Pedras, 
afluente da margem direita do rio Pinheiro. Seu canal apresenta padrões do tipo 
irregular com pequenos trechos retos, normalmente quando encaixados nos 
lineamentos geológicos.  

A figura 3.08 apresenta o mapa de hidrografia do Parque Estadual do Biribiri. 

Nesta região predomina um padrão de drenagem radial e dendrítica, sendo que 
em alguns tipos de quartzitos ainda pode ocorrer drenagem retangular. Nas 
águas deste ribeirão ainda são incorporados os efluentes a montante do córrego 
do Tijuco e do ribeirão do Guinda. 

No córrego do Tijuco, o curso é condicionado aos afloramentos rochosos, 
intercalando trechos de corredeiras e cachoeiras com poços e pequenos canais 
meandrantes. A partir da confluência com o córrego Água Limpa (foto 3.31), a 
drenagem é parcialmente coberta por uma mata ciliar pouco densa, muitas 
vezes predominando em uma só margem. Seu canal irregular é caracterizado 
por leito em lajeado rochoso com pigmentação avermelhada na rocha, 
normalmente por onde passa um fluxo constante. 

Nos lajeados é comum a formação de poços preenchidos por pequena 
quantidade de seixos arredondados de diversos tipos de rochas. 

Na região a montante do ribeirão do Guinda, o curso d’água apresenta padrão 
de drenagem retangular dendrítica, com nascentes na altitude média de 1400 
metros. Na maioria dos seus afluentes ocorre ou já ocorreu mineração de 
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diamante. No distrito homônimo, o córrego corta rochas enriquecidas em 
diamante e é constantemente utilizado pela população para lavar o cascalho 
mineralizado, dentre eles os calhaus de cangas de colúvio lateritizado. 

 

 

Foto: Lucio Mauro Fraga 

Nota: Ao fundo a cidade de Diamantina, região nascente do 
córrego do Tijuco. Em primeiro plano, poços e corredeiras 
do córrego Água Limpa, até a confluência com o córrego do 
Tijuco. 

FOTO 3.31 - VISTA PARCIAL DA REGIÃO EXTREMO SUL DO PEB 

A jusante do ribeirão do Guinda é uma planície de inundação aberta entre as 
altitudes de 1050 e 1100 metros (figura 3.09 - perfil 4). A calha aluvionar do 
ribeirão do Guinda encontra-se extremamente assoreada, com bancos laterais e 
pequenos bancos centrais, predominando cascalhos e areia fina a média, mal 
selecionada. O rio apresenta-se em desequilíbrio com seu perfil, com erosão 
ativa nos taludes, necessitando de um plano de recomposição da vegetação, 
objetivando sua estabilização. 

O contorno do Parque é limitado pela margem direita do córrego do Tijuco, até a 
confluência com o ribeirão das Pedras, na forma de corredeira e cachoeiras em 
leito rochoso. 

A cachoeira da Sentinela desce pelo córrego homônimo em perfil de alto declive, 
formando uma seqüência de cachoeiras e corredeiras com poços de águas 
cristalinas (foto 3.32), desde a sua nascente até a confluência com o ribeirão das 
Pedras (figura 3.09 - perfil 5). 

O ribeirão das Pedras, principal curso d’água do Parque segue caracterizado por 
trechos de canal irregular, fortemente acanalados em lajeados de maciços 
rochosos alternados com trechos de leito arenoso e meandrante. O curso 
meandrante normalmente é de pouca extensão e apresenta fundo arenoso com 
raras praias (bancos laterais) de areia branca fina a média. Seus trechos de 
baixa declividade propiciam a deposição de bancos laterais de areia fina a média 
(figura 3.09 - perfil 1), por entre os afloramentos rochosos (foto 3.33). 
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FIGURA 3.08 - MAPA DE HIDROGRAFIA E PONTOS DE COLETA DE ÁGUA 
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FIGURA 3.09 - PERFIS LONGITUDINAIS DOS PRINCIPAIS CURSOS D’ÁGUA  
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Foto: Lucio Mauro Fraga 

FOTO 3.32 - VISTA DA CACHOEIRA DA SENTINELA 

Na confluência com o córrego Soberbo, ponte do Biribiri, a água do ribeirão das 
Pedras apresenta coloração parda amarelada, turva. Neste local o ribeirão 
encontra uma queda brusca passando por entre as formações rochosas até sua 
planície de inundação entre as altitudes de 1050 e 1000 metros. Logo abaixo da 
queda, passando pela antiga ponte de madeira, o leito do rio é coberto por uma 
espessa camada de aluvião, com camadas de areia intercaladas com estratos 
de cascalhos na base. 

No córrego do Soberbo, principal vertente da cachoeira dos Cristais (foto 3.34), 
desde o topo da cachoeira até o seu encontro na barragem (figura 3.09 - perfil 
2), o leito é rochoso com lajeados intercalados com poços profundos (até 10 
metros de profundidade). O canal é irregular em um curso d’água acanalado com 
margens rochosas e raras praias nos bancos laterais. Em conseqüência disto o 
fundo do córrego é pobre em sedimentos arenosos e ricos em seixos e calhaus. 

 

 

 Foto: Lucio Mauro Fraga 

FOTO 3.33 - RIBEIRÃO DAS PEDRAS COM LEITO CONDICIONADO  
AOS AFLORAMENTOS ROCHOSOS 
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Foto: Lucio Mauro Fraga 

Nota: Dimensão de sua queda com poço principal de até 10  
metros de profundidade 

FOTO 3.34 - CACHOEIRA DOS CRISTAIS 

A antiga represa do Soberbo, hoje pertencente a FAFEID - Faculdades Federais 
Integradas de Diamantina, ao lado da rodovia (BR-367), tem largura de 25 
metros e extensão de 40 metros em forma de delta, com lamina d’água de 3 
metros de espessura, em leito rochoso.  

O limite Norte do Parque é marcado pela confluência do rio Pinheiro com o rio 
Jequitinhonha. Este último é classificado como um rio conseqüente, determinado 
pela inclinação do terreno. A área de influência direta do rio Jequitinhonha com 
relação ao Parque, abrange a margem esquerda do trecho entre a foz do 
córrego Carrapatinho e a foz do rio Pinheiro, próximo a Ponte da Amizade em 
Mendanha. 

Este rio apresenta numa largura média de 50 metros, com cordões marginais 
convexos, bancos em diagonal no leito e bancos laterais, em avançado estado 
de assoreamento, agravado na época de estiagem. 

O rio Pinheiro, nas proximidades da ponte que dá acesso ao vilarejo homônimo, 
apresenta fundo rochoso de quartzitos e curso encaixado nos lineamentos 
geológicos. É um rio subseqüente ao rio Jequitinhonha com uma calha de 
larguras entre 15 e 20 metros, intercalando trechos de corredeiras, apresentando 
poucos depósitos de areia nas margens.  

Nos trechos arenosos podem ocorrer até bancos de areia com meandros 
abandonados, muitas vezes relacionado ao assoreamento da calha devido a 
atividade garimpeira. A coloração da água é marrom turva com material em 
suspensão e temperatura de 23,9 oC. 

O limite Leste do Parque á marcado por córregos com nascentes em altitudes de 
1300 metros, afluentes diretos do rio Jequitinhonha dentre eles os córregos 
Carrapato e Carrapatinho, córrego Palmital e Ponte de Pedra, córrego do 
Mendanha e córrego São João. O córrego Carrapato apresenta drenagem 
paralela ao córrego areia Branca, ambos acompanhando lineamentos nas 
rochas quartzíticas.  
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O córrego Palmital (figura 3.09 - perfil 3), apresenta um perfil convexo no seu 
trecho médio, típico de cursos novos, em desequilíbrio com seu curso a jusante, 
com ramo de nascentes fora dos limites do Parque, correndo junto a encosta dos 
maciços rochosos. No seu curso médio, corre quase que totalmente por 
corredeiras em lajeados (foto 3.35), sendo caracterizado por uma calha profunda 
e íngreme coberta por uma vegetação específica de encosta rochosa, sem 
formação de solo. 

Em seu trecho a jusante, o córrego Palmital incorpora as águas do córrego Duas 
Pontes. Quando atinge a altitude de 750 metros sua calha apresenta sinais de 
assoreamento, com bancos laterais e lentes de cascalho no leito. Este trecho foi 
alvo de exploração garimpeira e o material aluvionar encontra-se totalmente 
revirado. Com a exaustão da jazida, os taludes estão sendo reequilibrados e a 
vegetação arbustiva toma o seu lugar nas margens. 

Destaca-se ainda na região Norte do Parque, um padrão de drenagem do tipo 
dendrítica e paralela, diretamente influenciada pelos lineamentos da rocha, 
caracterizando o ramo de drenagens do córrego dos Mulatos. 

 

 

Foto: Lucio Mauro Fraga 

Nota: O talvegue rochoso, com grande fluxo de água. 

FOTO 3.35 - VISTA DE TRECHO DE CORREDEIRAS  
                                                DO CÓRREGO PALMITAL 

Assim como o córrego do Mendanha, o córrego São João, mesmo dentro dos 
limites do Parque, ainda é alvo da exploração de diamantes. Ambos apresentam 
seu curso d’água nascente dentro dos maciços rochosos, sendo que seu fluxo é 
rapidamente aumentado quando ocorrem as chuvas, conseqüência do 
predomínio do escoamento superficial sobre a água do lençol freático. 
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O rio Jequitinhonha entre a foz do córrego Carrapatinho, até a ponte da Amizade 
(confluência com o rio Pinheiro), apresenta largura média de 60 metros, 
caracterizado por bancos de areia losangulares isolados no seu leito, bancos 
laterais, formando um típico cenário de assoreamento avançado. Apresenta 
coloração marrom escura, turva com matéria orgânica carbonificada em 
suspensão. 

Os córregos São João e do Messias apresentam área de nascentes nas 
encostas íngremes da Serra, e seu curso predominante é no terraço arenoso 
entre as altitudes de 750 e 700 metros. A zona de saturação da água (nível do 
lençol freático), na margem esquerda do rio, ocorre pouco abaixo da curva de 
750 metros até o nível da água do rio Jequitinhonha. 

3.2.1.5.3 - Resultados Obtidos na Análise Limnológica 

De maneira geral os resultados obtidos, confirmam a boa qualidade da água nos 
diversos cursos d’água do Parque, a exceção daqueles que recebem esgoto 
doméstico, a exemplo do ribeirão do Guinda e Pinheiros.  

Constituíram os pontos de amostragem desse trabalho: os cursos d’água com 
jusante nos limites do Parque e sua conseqüente amostra a montante, próximo a 
sua nascente além das cachoeiras e balneários existentes e passíveis de 
visitação. Cabe ressaltar que as amostras foram coletadas somente no período 
chuvoso de janeiro e fevereiro, sendo necessário, para uma opinião conclusiva 
sobre as análises, um espectro anual de amostragem em pontos apontados 
como críticos. 

Os parâmetros analisados foram escolhidos com base na potencialidade de 
alteração da qualidade das águas, considerando a ocorrência de possíveis 
elementos, em região de exploração do aluvião pela atividade garimpeira e 
pequenas criações de gado de corte a montante.  

A partir da combinação dos dados obteve-se a classificação dos cursos d’água 
conforme seu uso, quanto a sua contaminação por tóxicos e quanto ao critério 
de balneabilidade dos principais pontos de visitação turística. 

3.2.1.5.3.1 - Parâmetros Físico-químicos 

Os Anexos 3.03 A e B apresentam os resultados obtidos na análise laboratorial 
dos fatores físico-químicos e de metais. 

• pH 

Para as diversas Classes de águas, foi estabelecido um intervalo de variação 
para esse parâmetro entre 6 e 9. Os cursos d’água do Parque revelaram o 
predomínio de um pH entre 6,5 a 6,8 nos córregos analisados. 

• Turbidez 

A deliberação normativa COPAM n° 010/86 estabelece o limite máximo de 100 
NTU de turbidez. As análises dos cursos d’água dentro do Parque revelaram 
valores de 3,07 NTU para o Córrego Água Limpa (Pt 01) e 10,53 NTU para as 
águas do ribeirão das Pedras (Am 02).  

O rio Jequitinhonha (Am 13), apresentou valores de 78,35 NTU, podendo 
apresentar até superior a 100 NTU na época de estiagem, quando aumenta as 
atividades garimpeiras no seu leito e margens. 
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• Temperatura 

Nas águas do Parque a temperatura média observada varia entre 22 e 24 °C, 
obtendo-se valores anômalos de 21 °C no córrego Aroeira (Am 09) e 25 °C na 
confluência do córrego Lambari com Lajeado (Am 06). 

• Cor 

Nas águas do Parque encontrou-se valores de 30 UH no córrego Água Limpa (Pt 
01) e ribeirão das Pedras (Am 02), 60 UH no córrego do Tijuco (Pt 03) e 350 UH 
no rio Jequitinhonha a jusante do Parque (Am 13). 

• Condutividade Elétrica 

Nas águas do Parque foram encontrados valores muito variados de 
condutividade elétrica, destacando-se o córrego do Tijuco com 98,9 µS/cm (Am 
TJ), o córrego da Prata na saída do município de Diamantina com 69 µS/cm (Am 
19) e o Córrego Água Limpa a jusante com 34,6 µS/cm (Am 01), sendo a média 
nas águas preservadas do Parque de 3,77 (Am 09 - córrego Aroeira) a 10,7 
µS/cm (Am 06 - córrego Lambari/Lajeado). 

• Nitrogênio 

As análises de nitrogênio orgânico foram realizadas exclusivamente em águas 
com nascentes preservadas ou em águas com coloração escura. Este dado 
identifica o balanço da quantidade de nitrogênio dissolvido nas águas, 
separando os de causa natural das causas de atividade antrópica. No resultado 
das análises feitas em águas do Parque, destacam-se a quantidade de 
nitrogênio proveniente da atividade orgânica de plantas ao redor dos córregos 
Água Limpa (Am 01) 0,17 mg/l, Tijuco (Pt 03) 0,1 mg/l e confluência do Lambari 
com o Lajeado (Am 06) 0,09 mg/l. 

• Fósforo 

Na região Sul do Parque, destaca-se os valores excessivos de fósforo total (0,23 
mg/l P) e nitrogênio amoniacal (2,66 mg/l N), associado a uma alta condutividade 
(98,9 µS/cm) nas águas do córrego Tijuco (Pt 03). Os primeiros relacionados ao 
despejo de esgotos domésticos e o segundo a uma alta quantidade de sais 
dissolvidos, também relacionado com a poluição por esgotos. 

Destacam-se também excessos de fósforo nas amostras do ribeirão do Guinda 
(0,08 mg/l - Am 14) e rio Pinheiro (0,08 mg/l - Am 10), compondo os grandes 
contaminantes do sistema hidrográfico do Parque, necessitando de extrema 
atenção e prioridade no tratamento de efluentes a montante. 

No rio Jequitinhonha foi observada um aumento da quantidade de fósforo total, 
desde a sua confluência com o córrego Carrapatinho (0,08 mg/l - Am 17) até a 
ponte da Amizade (0,13 mg/l - Am 13), destacando a poluição nas imediações do 
Distrito de Mendanha. 

• Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Para coleção de água classe II a delimitação normativa COPAM 010/86 
estabelece o limite de 5 mg/l para DBO em 5 dias a 20 oC. 
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Invariavelmente as amostras mostraram valores < 2,0 de DBO 5 dias, 
possivelmente relacionado ao sistema hidrográfico sob região rochosa, com 
inúmeras corredeiras e cachoeiras favorecendo a oxigenação dos cursos d’água. 

• Oxigênio Dissolvido - OD 

Nas análises realizadas no Parque, nenhum curso d’água apresentou valores 
abaixo do limite mínimo de 5 mg/l de O2, estabelecido pela Deliberação 
Normativa COPAM 010/86. Pelo contrário foram encontrados valores entre 7,1 e 
7,7 mg/l de O2. valores que se enquadram na qualidade das águas de classe 
Especial e classe I. 

• Ferro e Manganês 

As análises identificaram que, na maioria dos cursos d’água do Parque e na 
região do entorno, ocorre um excesso de ferro total. Nestas análises destacam-
se os valores de 0,52 mg/l (córrego Sentinela - Pt 02), 0,92 mg/l (cachoeira dos 
Cristais - Pt 05), 1,62 mg/l (córrego Aroeira - Am 09), valores excessivos para o 
padrão de potabilidade em águas naturais.  

A associação dos dados também sugere que o ribeirão das Pedras, na entrada 
do Parque, possui valores de ferro menores que 0,05 mg/l, mas quando encontra 
o córrego Sentinela aumenta para 0,6 mg/l e na saída da Vila do Biribiri torna-se 
tóxico com 2,64 mg/l. 

Os cursos d’água, anômalos em relação aos valores acima, são a confluência do 
córrego Lambari com o Lajeado (< 0,05 mg/l - Am 06) e córrego da Prata à 
montante (0,17 mg/l - Am 18). 

Cabe ainda destacar os valores de 22,6 mg/l, encontrados no ribeirão 
Caldeirões (Am 15), afluente a montante do rio Pinheiro e 4,47 mg/l no 
córrego do Tijuco (Pt 03). 

Invariavelmente nas análises realizadas não foram encontrados valores 
significativos de manganês, predominando valores menores que 0,02 mg/l, 
destacando somente o córrego do Tijuco com 0,11mg/l (Pt 03). 

• Compostos Inorgânicos 

Para a caracterização dos compostos inorgânicos foram analisados os 
parâmetros de metais totais e metais dissolvidos, para os principais metais 
tóxicos com possibilidade de ocorrência nas adjacências do Parque. De modo 
geral, os cursos d’água do Parque apresentam uma baixa contaminação por 
tóxicos, sempre relacionada com os elevados teores de ferro e alumínio 
(Anexo 3.03 B). 

Nestas análises destaca-se os resultados do ribeirão Caldeirões localizado no 
entorno dos limites do Parque, que apresentou um elevado nível de metais 
pesados, com 0,0004 mg/l Hg, 0,009 mg/l Cd, 0,05 mg/l Cr, 0,08 mg/l Pb e 19,6 
mg/l Al. Este último relacionado com o excesso de material argiloso em 
suspensão, proveniente de atividades garimpeiras a montante. Cabe ressaltar 
que ocorre uma dispersão destes metais, quando o mesmo encontra com o rio 
Pinheiro, que apresentou baixa contaminação por tóxicos.  
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O ribeirão do Guinda (Am 04) também apresentou resultados relativamente 
elevados de chumbo (0,08 mg/l) e cádmio (0,009 mg/l), o que possivelmente 
reflete o despejo de lixo e esgoto nas suas margens próximo ao distrito de 
Guinda. 

O córrego do Tijuco apresenta baixa toxidade com relação a metais dissolvidos, 
mas alta em metais totais, destacando as quantidades de ferro (4,74 mg/l) e 
manganês (0,11 mg/l), que são dispersadas quando o curso d’água encontra o 
ribeirão das Pedras. 

3.2.1.5.3.2 - Parâmetros Bacteriológicos 

Para este trabalho foram analisados os parâmetros bacteriológicos de coliformes 
totais e fecais, voltados a caracterização da balneabilidade dos principais pontos 
de visitação do Parque. 

Destaca-se os resultados obtidos no córrego do Tijuco, que confirma o grau de 
influência antrópica na sua região a montante (quadro 3.03). 

QUADRO 3.03 - RESULTADOS DAS ANÁLISES DE PARÂMETROS 
BACTERIOLÓGICOS 

CURSOS D’ÁGUA 
COLIFORMES 

TOTAIS 
(UFC/100 ml) 

COLIFORMES 
FECAIS 

(UFC/100 ml) 

Ribeirão das Pedras/Biribiri  16.000 380 

Ribeirão do Guinda  3.100 19 

Córrego Tijuco  40.000 23.000 

Córrego Água Limpa  510 110 

Córrego Soberbo/Cachoeira dos Cristais 6.500 190 

Córrego Sentinela  560 110 

 

3.2.1.5.4 - Qualidade Física e Química das Águas 

3.2.1.5.4.1 - Classificação das Águas Conforme o Uso 

Através da avaliação dos resultados obtidos nas análises laboratoriais e 
comparados com os valores padrões, segundo usos das águas, da Deliberação 
Normativa no 10 do COPAM, classificou-se os principais cursos d’água do 
Parque quanto a Classe de Uso (quadro 3.04). 

Os córregos Água Limpa, Sentinela, Soberbo e o ribeirão das Pedras foram 
enquadrados como Classe I, devido aos resultados obtidos dentro dos limites 
estabelecidos pela legislação. Entretanto, o ribeirão das Pedras encontra-se em 
estado de degradação superior os demais, sendo que em alguns trechos foram 
detectados teores de ferro (Fe) e alumínio (Al) acima do tolerado para a classe. 
Porém, o background para região apresenta normalmente valores de Fe e Al 
alto, destacando que os outros parâmetros analisados apresentaram-se de 
acordo com o permitido, enquadrado na Classe I. 
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QUADRO 3.04 - CLASSIFICAÇÃO DAS ÁGUAS DO PARQUE, CONFORME SEU USO  
(CLASSE ESPECIAL, I, II, III OU EFLUENTE) 

CURSO D´ÁGUA ESPECIAL I II III EFLUENTE 

Ribeirão das Pedras  X    

Ribeirão do Guinda   X   

Ribeirão Caldeirões     X 

Rio Pinheiro   X   

Córrego do Tijuco     X 

Córrego Água Limpa  X    

Córrego Sentinela  X    

Córrego Soberbo  X    

Rio Jequitinhonha    X  

O ribeirão do Guinda e o rio Pinheiro foram enquadrados na Classe II, devido 
aos teores elevados de ferro (Fe), alumínio (Al), chumbo (Pb), cádmio (Cd) e 
manganês (Mn), detectados na análise dos metais. 

No caso do rio Jequitinhonha o enquadramento na Classe III é devido aos 
valores alterados em ferro (Fe), manganês (Mn) e alumínio (Al). 

O ribeirão Caldeirões e o córrego Tijuco foram classificados como Efluentes, pois 
todos os valores obtidos para os metais estão alterados, assim como os valores 
de nitrogênio amoniacal, fósforo total e coliformes. 

3.2.1.5.4.2 - Balneabilidade 

O critério de balneabilidade, estabelecido pela Deliberação Normativa no 10 do 
COPAM, é determinado pelo número de Coliformes Totais e Fecais existentes 
em uma amostra de água, associado ao tipo de classe em que foi enquadrado o 
seu uso. 

De acordo com esta deliberação, os cursos d’água passíveis de balneário 
natural, enquadram-se nas classes I e II. Para a classe III necessitaria de 
tratamento antes de utilizada para este fim.  

O quadro 3.05 apresenta a classificação dos principais balneários inseridos no 
contexto do parque, com relação ao critério de balneabilidade. 

Os balneários do Parque Estadual do Biribiri apresentam em geral uma 
excelente condição de banho. 

QUADRO 3.05 - CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS CURSOS D’ÁGUA COM  
RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE BALNEABILIDADE 

BALNEÁRIO EXCELENTE MUITO BOA SATISFATÓRIA RUIM 

Cachoeira dos Cristais  X    

Cachoeira da Sentinela X    

Poço do Água Limpa X    

Ribeirão das Pedras/saída 
do Biribiri   X  

Ribeirão do Guinda   X  
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A praia arenosa localizada atrás da Vila do Biribiri, apesar de apresentar uma 
condição satisfatória para o banho, não é apta para estas atividades. Portanto, 
ações de orientações ao visitante devem ser estabelecidas.  

Da mesma forma, as águas do ribeirão do Guinda também não são próprias para 
estas atividades, devendo ser desestimulada a sua utilização. 

3.2.2 - Meio Biótico 

3.2.2.1 - Metodologia da Avaliação Ecológica Rápida 

O estudo do meio biótico foi desenvolvido através de uma análise multi e 
interdisciplinar entre diversas áreas temáticas de estudo de organismos que 
pudessem oferecer subsídios para a avaliação das condições ecológicas, tanto 
dos ecossistemas terrestres quanto dos aquáticos locais. Desta maneira, 
participaram deste estudo pesquisadores relativos às seguintes áreas de 
conhecimento: botânica (em especial de plantas superiores), mastozoologia 
(mamíferos), ornitologia (aves), herpetologia (anfíbios e répteis), ictiologia 
(peixes) e macroinvertebrados bentônicos. 

O trabalho seguiu o método da Avaliação Ecológica Rápida (AER), porém com 
algumas modificações que, na prática, se mostraram necessárias à medida que 
os levantamentos de campo foram realizados. O desenvolvimento dos trabalhos 
foi embasado e complementado com pesquisa de dados secundários (i.e., 
pesquisa bibliográfica e museológica) e mediante a avaliação das condições 
gerais da paisagem do Parque através da interpretação de imagem geradas por 
satélite LandSat 7ETM+, em escala 1:60.000, onde foram definidos polígonos 
que representassem sítios de amostragem subseqüentes. A delimitação de sítios 
foi baseada numa pré-classificação de tipos vegetacionais, classes de uso ou 
cobertura do solo associados a aspectos geológicos, tais como vales de rios, 
escarpas ou outros. Esta análise preliminar e a definição de sítios foram 
efetuadas em conjunto pelos membros da equipe da AER, tendo sido definidos 
quatro sítios de amostragem no PEB (figura 3.10). 

Sobrevôos subseqüentes de helicóptero e uma fase de reconhecimento de 
campo permitiram a avaliação mais detalhada das condições e a definição, em 
cada sítio, de pontos de amostragem (georreferenciados através do uso de GPS 
- Global Position System), nos quais foram feitas observações detalhadas em 
conjunto pelos integrantes da equipe, em especial quanto às condições 
geográficas e vegetacionais e estado local de conservação ambiental. Os sítios e 
pontos definidos e suas coordenadas encontram-se no quadro 3.06. 

Em campo, cada ponto selecionado foi inicialmente avaliado pelos membros da 
equipe quanto a seu estado geral de conservação, tipologia (s) vegetacional (ais) 
dominante (s) e variações em seu entorno. Uma vez efetuada a avaliação geral 
(realizada mediante o uso de fichas padronizadas), cada disciplina envolvida 
utilizou métodos próprios de observação, através dos quais pudesse efetuar 
diagnósticos específicos de suas respectivas áreas de conhecimento. 

Além das avaliações realizadas nos pontos de amostragem selecionados, 
informações foram obtidas também em outros locais de maneira individual por 
cada disciplina envolvida. Estas informações também foram incorporadas nas 
avaliações gerais dos sítios e do Parque, tendo sido relacionadas como 
“observações oportunísticas”. 
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Uma vez concluídas as avaliações de todos os pontos integrantes de cada sítio 
amostral definido, foram efetuadas as análises comparadas entre esses pontos e 
avaliações gerais dos sítios, nas quais foram assinaladas sua relevância em 
termos gerais para a conservação da biodiversidade como um todo, de espécies 
ou grupos especiais e os impactos de natureza antrópica a incidirem sobre os 
mesmos. Esta análise foi efetuada individualmente por cada uma das disciplinas 
envolvidas e em conjunto, neste caso buscando-se uma visão coesa sobre os 
problemas sofridos pela Unidade. Como o estudo de cada grupo biológico 
percebe as condições ambientais de maneira diferenciada, a caracterização 
intertemática objetivou confrontar a avaliação preliminar de cada ponto com os 
resultados relativos a cada grupo, aplicando-se índices que exprimam o estado 
de conservação ou integridade ambiental dos mesmos segundo as categorias: 1 
- Excelente estado; 2 - Bom; 3 - Regular; 4 - Ruim; 5 -Péssimo.  

A análise intertemática foi realizada através da média dos valores obtidos em 
cada ponto. Os dados assim organizados permitiram uma avaliação integrada 
das condições de preservação, integridade e demais parâmetros considerados. 

QUADRO 3.06 - LISTA DE SÍTIOS E PONTOS DA AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA 

SÍTIO DENOMINAÇÃO PONTO DENOMINAÇÃO E / N (UTM) ALTITUDE 
(m) 

01 Rio das Pedras 646407/7992072 1.050 
02 Alto dos Pinheiros 644507/7990216 1.300 
03 Cachoeira dos Cristais 647975/7991900 1.079 
04 Margem do Rio Mil Oitavas 646102/7984751 1.173 
05 Cachoeira da Sentinela 646170/7988977 1.100 
06 Córrego João de Barro 645948/7986958 1.150 
07 Vila do Biribiri 646032/7993354 1.010 

01 Biribiri Sul 

08 Torres da Chuva 647725/7986576 1.406 
09 Voçoroca no São Miguel 649687/7994111 1.192 
10 Sítio Geraldo/Alto Cristais 649222/7993150 1.260 
11 Rio Messias 651857/8003991 668 
12 Campo do Caetano Monteiro 652438/8002141 710 

02 Biribiri Norte 

13 Tabuleiro dos Barris 652951/8001029 770 
14 Mata do Gombo 658306/7991392 835 
15 Córrego Palmital 651690/7992105 1.075 

16 Trilha dos Escravos 
Graças a Deus 652471/7993965 1.011 03 Biribiri Leste 

17 Trilha dos Escravos 
Córrego Água Fria 653394/7995753 753 

02 Biribiri Norte 18 Córrego Lambari 652408/7998980 724 
04 Biribiri Oeste 19 Vila de Pinheiros 646572/7999106 725 

 

3.2.2.2 - Vegetação 

3.2.2.2.1 - Caracterização dos Ambientes Naturais e Inventário 

O Parque Estadual do Biribiri apresenta diferentes fisionomias vegetais, incluindo 
as formações campestres, savânicas (foto 3.36) e florestais (foto 3.37), entre 
elas a Floresta Estacional e o Cerrado. Predominam as formações campestres, 
representadas por Campo Limpo e Campo Rupestre. As formações savânicas 
são representadas pelo Cerrado Típico, Cerrado Ralo e por poucas áreas com 
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Cerrado Rupestre. Algumas manchas de Cerrado Típico são encontradas na 
porção Central e ao Norte, sendo bem escassas. Áreas de Cerrado Rupestre 
são observadas nas encostas das serras, enquanto o Cerrado Ralo está sempre 
associado às áreas campestres. 

FIGURA 3.10 - SÍTIOS E PONTOS DE OBSERVAÇÃO DEFINIDOS 

Dentre as formações florestais, ocorrem alguns fragmentos de Cerrado ao Norte 
e áreas com Floresta Estacional Semidecidual presentes nas vertentes de 
córregos e rios (Florestas Ciliares), sempre em associação com formações 
savânicas. Áreas antrópicas representadas por clareiras e pastagens ocorrem 
distribuídas por todo o Parque. 
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As diferentes tipologias foram também assinaladas em mapa sobre a vegetação 
local (figura 3.11). No Anexo 3.04 A é apresentada uma lista de espécies 
coletadas no PEB a partir do desenvolvimento da Avaliação Ecológica Rápida e 
o tipo de ambiente em que ocorrem.  

Foram coletadas 166 espécies pertencentes a 60 famílias botânicas, das quais 7 
espécies são exóticas. As famílias mais importantes em ordem decrescente 
foram: Leguminosae com 35 espécies, Melastomataceae com 8 espécies, 
Poaceae com 7 espécies, Arecaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Orchidaceae 
com 5 espécies e Apocynaceae, Clusiaceae, Cyperaceae, Eriocaulaceae, 
Rubiaceae e Velloziaceae, com 4 espécies cada. A importância das 
Leguminosae também foi observada em um estudo realizado na Serra do Cipó 
por GIULIETTI et al., (1987). 

3.2.2.2.1.1 - Clareiras (Áreas Antropizadas) 

Neste estudo, as áreas de clareiras compreendem principalmente as regiões 
modificadas por ação antrópica. Estas áreas são presentes em todos os sítios e 
nelas foram coletas espécies principalmente das famílias Asteraceae, Poaceae e 
Leguminosae, tradicionalmente reconhecidas por possuírem muitas espécies 
pioneiras. O caráter pioneiro nas Leguminosae está associado à fixação 
biológica de nitrogênio, que ocorre na maioria das espécies desta família 
(CORBY, 1981). Já nas Asteraceae, este caráter está relacionado com a 
ocorrência de uma grande diversidade de metabólitos secundários, que 
conferem maior resistência ao ataque de insetos herbívoros.  

Como espécies importantes nas áreas de clareiras merecem destaque Pteridium 
aquilinum que ocorre ao Sul do Parque no sítio 1 (ponto 2) e ao Norte no sítio 2 
(ponto 10); o capim-meloso Melinis minutiflora, que ocorreu nos sítios 1 e 3 
(pontos 1, 3, 4, 5, 7, 8 e 17); a braquiária Brachiaria sp., que ocorreu nos sítios 1, 
3 e 4 (pontos 1, 4, 5, 8, 14 e 19) e um capim nativo, ainda não identificado, 
conhecido como capim-puba, presente nos sítios 1 a 3 (pontos 1, 3, 4, 11 e 17). 
Um outro capim que merece destaque, também ainda não identificado, foi o 
capim-fura-olho, que ocorreu nos pontos 1, 3, 4 e 5 do sítio 1. 

3.2.2.2.1.2 - Formações Campestres 

Foram observadas 30 espécies ocorrendo nas formações Campestres do 
Parque, em altitudes acima de 900 metros, em áreas de Campo Rupestre, 
Campo Limpo e Campo Úmido, muitas vezes em transição com o Cerrado Ralo 
e o Cerrado Rupestre (fotos 3.38 e 3.39). Existem famílias que só ocorrem em 
formações campestres, como as Eriocaulaceae, Xyridaceae, Cactaceae e 
Velloziaceae (Sítios 1 a 3, nos pontos 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17 e 18). Devido ao 
caráter insular de sua distribuição, que é bastante restrita (PIRANI et al., 2003), 
muitas espécies destas famílias estão ameaçadas de extinção (MENEZES & 
GIULIETTI, 2000). Espécies das duas primeiras famílias, popularmente 
chamadas de sempre-vivas, estão ameaçadas pela extração vegetal (MENEZES 
& GIULIETTI, 2000). São também observadas espécies da família Orchidaceae, 
ameaçadas por serem muito exploradas pelo seu valor ornamental. Estas 
espécies foram coletadas nos sítios 1 (nos pontos 4 a 6) e no Sítio 2 (ponto 13). 
Uma espécie muito comum em áreas de campo é Lagenocarpus sp. 
(Cyperaceae), encontrada nos sítios 1 e 2 (pontos 3 a 6, 9 e 11). Outras famílias 
importantes nestas formações são Melastomataceae, com espécies de grande 
potencial ornamental (Cambessedesia sp., Lavoisieria sp., Marcetia cf, taxifolia) 
e Bromeliaceae (Encholirium sp., Dyckia sp.). 
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Fotos: Carlos Vistor Mendonça Filho 

Legenda: (A) Campo Limpo com Cerrado típico ao fundo, (B) Campo Limpo com dominância de 
Lagenocarpus sp., (C-D) - Campos Rupestres, (D) cachoeira dos Cristais, Cerrado 
Ralo, (F) Cerrado típico, (G-H) Cerrado Rupestre. 

FOTO 3.36 - DIFERENTES FISIONOMIAS CAMPESTRES E SAVÂNICAS 

A B 

C D 

E F 

G H 
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FIGURA 3.11 - MAPA DE VEGETAÇÃO 
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Fotos: Carlos Vistor Mendonça Filho 

Legenda: (A) Cerradão, (B, H) Floresta Estacional, (B, E, F) Floresta Ciliar, (G) Capão de Mata, 
(H) interior de capoeira. 

FOTO 3.37 - DIFERENTES FISIONOMIAS FLORESTAIS  

A B 

C D 

E F 

G H 
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3.2.2.2.1.3 - Formações Savânicas 

Nas formações savânicas do PEB foram encontradas 36 espécies, que estão 
presentes em áreas de Cerrado Típico (Sítio 2, pontos 9 e 11), Cerrado Ralo 
(Sítios 1 a 3, em todos os pontos exceto 10, 12 e 13) ou de Cerrado Rupestre 
(evidentes no Sítio 1, ponto 6 e Sítio 3, pontos 15 a 17). Dentre as espécies 
coletadas destacam-se Caryocar brasiliense (Caryocaraceae), Gomphrena 
agrestis (Amatanthaceae), Hancornia speciosa (Apocynaceae), Syagrus 
galucescens (Arecaceae), Eremanthus sp. (Asteraceae), Jacaranda caroba 
(Bignoniaceae), Lafoensia pacari (Lythraceae), Kielmeyera coriacea 
(Clusiaceae), Bowdichia virgilioides, Dalbergia miscolobium, Machaerium 
villosum e Stryphnodendron adstringens (Leguminosae). 

3.2.2.2.1.4 - Formações Florestais 

• Floresta Estacional Semidecidual Montana 

Nas áreas de Floresta Estacional Semidecidual foram coletadas 31 espécies 
exclusivas, observadas principalmente no Sítio 2 (pontos 10, 12) e Sítio 3 
(pontos 14, 16 e 17). Dentre as espécies coletadas 12 pertencem à família 
Leguminosae, entre elas Cassia ferruginea, Dalbergia nigra, Melanoxylon 
brauna, Sclerolobium rugosum, Senna multijuga e Stryphodendron polyphyllum. 
Outras famílias são também importantes como Burseraceae (Protium 
heptaphyllum), Cecropiaceae (Cecropia pachystachia), Clusiaceae (Calophyllum 
brasiliense), Euphorbiaceae (Hyeronima alchorneoides), Melastomataceae 
(Miconia albicans), Meliaceae (Guarea macrophylla) e Rubiaceae (Palichourea 
marcgravii). 

Muitas espécies são comuns tanto ao Cerrado quanto à Floresta Estacional, 
representando bem a transição entre estes dois tipos vegetacionais no PEB, 
como: Aspidosperma sp. (Apocynaceae), Attalea sp. (Arecaceae), Emmoton 
nitens (Icacinaceae), Roupala montana (Proteaceae) e Copaifera langsdorffii 
(Leguminosae).  

Nas áreas de Floresta Estacional, na beira de córregos e rios, são observadas 
algumas espécies típicas como a amescla Protium heptaphyllum (Burseraceae), 
observada no sítio 1 (pontos 1, 3 e 5) e também nos sítios 2 e 3 (pontos 10, 12 e 
14) e o landim Calophyllum brasiliense (Clusiaceae), observada em todos os 
sítios (pontos 3, 12, 15, 17 e 19). A ocorrência de embaúba Cecropia 
pachystachia (Cecropiaceae) no sítio 1 (ponto 3) e sítio 3 (ponto 14), indica que 
a floresta nestes locais se encontra em estádio secundário de regeneração. 

• Cerradão 

A composição florística desta fisionomia assemelha-se muito com a das outras 
fisionomias do Cerrado, sendo encontradas espécies das famílias Annonaceae, 
Caryocaraceae, Clusiaceae, Leguminosae, Lythraceae, Myrtaceae, Solanaceae, 
entre outras. Áreas de Cerradão foram observadas no Sítio 2, ponto 13 (região 
do Tabuleiro dos Barris). 

3.2.2.2.2 - Espécies e/ou Morfoespécies de Interesse para Conservação ou  
 Pesquisa 

Várias espécies observadas apresentam importância para conservação, por 
estarem ameaçadas de extinção ou por exercerem influência sobre a 
biodiversidade local, como por exemplo espécies nativas rústicas e exóticas, que 
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impedem o estabelecimento de outras populações. Os exemplares identificados 
e sua localização no PEB são listadas no Anexo 3.04 B. A espécie considerada 
rústica Pteridium aquilinum foi incluída junto com as exóticas. 

  

  

  

  
Fotos: Carlos Vistor Mendonça Filho 

Legenda: (A) Vellozia sp.2, (B) Vellozia ccf. Fibrosa, (C) Barbacenia sp., (D) Bulbophyllum sp.,  
(E) Cleistes sp., (F) Pleurothalis cf. teres, (G) Galeandra montana, (H) Encholirium sp. 

FOTO 3.38 - ESPÉCIES ENCONTRADAS EM FORMAÇÕES CAMPESTRES 

A B 

C D 

E F 

G H 
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Fotos: Carlos Vistor Mendonça Filho 

Legenda: (A) Paepalanthus imbricatus, (B) Discocactus placentiformis, (C) Physocalyx major,  
                  (D) Tibouchina sp.2, (E) Cambessedesia sp., (F) Periandra mediterranea, (G) Mimosa 
                  sp.2, (H) Calliandra sp.2. 

FOTO 3.39 - ESPÉCIES ENCONTRADAS EM FORMAÇÕES CAMPESTRES 

A B 

C D 

E F 

G H 
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De um modo geral todas estas espécies são também de interesse para 
pesquisas, como de biologia reprodutiva e de genética de populações, entre 
outras, visando seu manejo e a conservação da biodiversidade. Outras são de 
interesse para estudos de sucessão ecológica, fenologia, recuperação de áreas 
degradadas e/ou para verificação de potencial ornamental, medicinal, entre 
outros. 

3.2.2.2.2.1 - Espécies Ameaçadas de Extinção 

Algumas espécies são de interesse para conservação por estarem ameaçadas 
devido à ocorrência de endemismos, populações pequenas e destruição de 
hábitats. Neste estudo foram encontradas várias espécies nestas condições, 
sendo que Discocatus placentiformis e Uelbemannia pectinifera (Cactaceae), 
Lychnophora ericoides (Asteraceae), Dalbergia nigra e Melanoxylon brauna 
(Leguminosae) e Physocalyx cf, major (Scrophulariaceae) estão posicionadas na 
lista de espécies ameaçadas de extinção da Flora do Estado de Minas Gerais 
(MENDONÇA & LINS, 2000). Uma espécie de Bromeliaceae Dyckia rariflora 
Schult.f, presente na lista que trata das espécies presumivelmente ameaçadas 
de extinção da Flora do Estado de Minas Gerais, ocorre na Serra do Cipó e 
também foi coletada na estrada de Diamantina para a Vila do Biribiri (FORZZA & 
WANDERLEY, 1998). As demais espécies importantes para a conservação são 
principalmente das famílias Asclepiadaceae (Ditassa sp.), Bromeliaceae 
(Encholirium sp. e Dyckia sp.), Droseraceae (Drosera cf. montana), 
Eriocaulaceae (Paepalanthus planifolius e P. imbricatus), Orchidaceae 
(Bulbophyllum sp., Cleistes sp., Galeandra montana, Habenaria, Laelia sp. e 
Pleurothalis cf. teres), Velloziaceae (Barbacenia sp., Vellozia fibrosa e Vellozia 
sp.3) e Xyridaceae (Xyris sp.1). 

3.2.2.2.2.2 - Espécies Exóticas 

As espécies exóticas foram observadas principalmente nas áreas de clareiras, 
próximo a propriedades particulares e na Vila do Biribiri. Foram observadas sete 
espécies exóticas, sendo duas forrageiras Melinis minutiflora e Brachiaria sp. 
(Poaceae), além do pinheiro-do-Paraná Araucaria angustifolia (Araucariaceae), 
da paineira Chorisia speciosa (Bombacaceae), do pinheiro Pinus sp. e do 
bambusinho Bambusa sp. (Bambusaceae).  

Verificou-se também a ocorrência de plantas rústicas como Pteridium aquilinum 
em áreas desmatadas para a formação de culturas agrícolas ou pastagens, que 
acabaram sendo abandonadas pelo mau uso do solo ou pela exaustão da 
fertilidade (VELOSO, 1992). Esta planta apresenta uma distribuição em todos os 
continentes, exceto no Antártico, sendo considerada como a maior praga do 
reino vegetal e listada entre as cinco espécies vegetais de maior ocorrência na 
Terra. São encontradas muitas variedades desta espécie, que é considerada 
uma planta tóxica para muitos animais e possivelmente para o homem, sendo 
que no Brasil ocorre apenas Pteridium aquilinum var. arachnoideum (FRANÇA et 
al., 2002). 

3.2.2.3 - Fauna 

As diferentes tipologias vegetacionais e as próprias condições de relevo, clima e 
hidrografia do Parque Estadual do Biribiri e seu entorno determinam variações 
na estrutura e na composição faunística de região para região. Os estudos sobre 
a fauna indicaram haver uma maior influência da Floresta Atlântica nas porções 
mais baixas ao Norte e Oeste do Parque, notadamente na região dos vales dos 
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rios Jequitinhonha e Pinheiros. As áreas mais elevadas da porção Sul da 
Unidade, por sua vez, apresentaram uma maior diversidade de espécies de 
Cerrado e Campos Rupestres. No conjunto, portanto, o Parque apresenta um 
mosaico de sistemas ecológicos que geram miscigenações de fauna oriundas de 
diversos biomas. 

Tendo como base os trabalhos de campo desenvolvidos e as informações 
disponíveis em alguns poucos trabalhos que abrangem a região, foram ao todo 
levantadas 272 espécies de vertebrados terrestres para a região de estudo, 
distribuídas em 30 espécies de mamíferos, 205 de aves e 37 de répteis. Esses 
índices de riqueza faunística são preliminares. 

Os diferentes grupos animais serão tratados em separado sendo, entretanto, 
estudados em conjunto na análise da relevância ecológica dos ambientes 
existentes na região para a manutenção da fauna terrestre como um todo, na 
avaliação de sítios e pontos e na descrição dos problemas e impactos que 
afetam localmente esses elementos. 

3.2.2.3.1 - Mamíferos 

Através da coleta de dados diretos e indiretos, foram registradas informações 
referentes à ocorrência de 26 espécies de mamíferos no PEB, distribuídas em 17 
famílias e 08 ordens (Anexo 3.05 A). A estas podem se somar outros quatro 
registros, que não foram passíveis de identificação ao nível de espécie, 
totalizando 30 táxons de mamíferos registrados. Deste total 6 espécies (20%) 
estão incluídas na Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de 
Minas Gerais (MACHADO et al., 1998). 

Em uma análise geral pode ser dito que a mastofauna do Parque está bastante 
alterada em sua composição e diversidade. Entretanto, 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) e o tamanduá-
bandeira (Myrmecophaga tridactyla). Merecem também especial atenção as 
áreas de afloramentos rochosos, habitat de uma espécie endêmica de cerrado 
registrada para a área do Parque, o mocó (Kerodon rupestris), espécie está que 
sofre grande pressão de caça, tanto de subsistência quanto comercial, em toda a 
região. Na caracterização da mastofauna, foi realizado apenas um levantamento 
preliminar de quirópteros (observações e entrevistas), roedores e marsupiais 
didelphomorphos (capturas e entrevistas), que certamente encontram-se 
subamostrados. Estes grupos são considerados numericamente importantes na 
composição da fauna do Cerrado, estando sua diversidade diretamente 
relacionada à vegetação ciliar (MARINHO-FILHO & GASTAL, 2001). 

Em uma abordagem mais específica inferindo-se com relação ao papel 
desempenhado por diferentes tipologias ambientais na manutenção da 
mastofauna na área do Parque, 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.) (foto 3.40 A) 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). 
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Além das espécies de maior interesse, a área do Parque ainda 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 (foto 3.40 B), tapeti Silvilagus brasiliensis 
(foto 3.40 C) e cachorro do mato Cerdocyon thous (foto 3.40 D). Através de 
amostragens por armadilhas em áreas com maior pressão antrópica, como a 
própria Vila do Biribiri, observou-se também o registro de várias espécies de 
roedores, inclusive de uma espécie arborícola, Rhipidomys mastacalis, e de uma 
espécie semi-aquática, Nectomys squamipes (foto 3.40 E). Roedores dessas e 
de várias outras espécies devem encontrar-se disseminados por praticamente 
todo o Parque. 

  

  

 
Fotos: Leonardo Guimarães Lessa 

Legenda: (A) pegada de cervídeo (Mazama sp.), (B) tatu-galinha (Dasypus novemcinctus), (C) 
fezes de tapeti (Silvilagus brasiliensis), (D) pegada de raposa (Cerdocyon thous), (E)  
rato-marinheiro (Nectomys squamipes), 

FOTO 3.40 - REGISTROS DE MAMÍFEROS 

 

A 

C 

B 
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Apesar de consideradas comuns para o bioma do Cerrado, o registro local das 
espécies de pequenos mamíferos deve ser considerado como relevante 
considerando seu papel como possível suporte alimentar para espécies de 
mamíferos de médio e grande porte (e de outros grupos), merecendo estudos 
futuros mais aprofundados. 

3.2.2.3.1.1 - Espécies de Interesse Científico e Conservacionista 

Dentre as 31 espécies registradas para o Parque Estadual do Biribiri, algumas 
merecem especial atenção sob o ponto de vista científico por estarem incluídas 
na lista de espécies ameaçadas para o Estado de Minas Gerais, seja por serem 
espécies ameaçadas de extinção local em função da caça de subsistência e 
comercial ou destruição de habitas, por serem espécies com distribuição 
geográfica pouco conhecida ou então por serem importantes do ponto de vista 
da biologia da conservação. 

Dentre as espécies ou grupos considerados como de interesse, destacam-se as 
comunidades de pequenos mamíferos (roedores, didelphimorphos e quirópteros) 
por se tratarem de grupos importantes como indicadores de qualidade ambiental 
e desempenharem, de uma maneira geral, importante papel na manutenção das 
fisionomias florestais do bioma Cerrado atuando, por exemplo, como agentes 
dispersores de sementes. Merece também especial atenção a confirmação de 
alguns dados obtidos através de entrevistas e a avaliação da capacidade de 
suporte do Parque na manutenção de populações viáveis de carnívoros de 
médio e grande porte (C. brachyurus; L. pardalis; P. concolor), grandes 
herbívoros pastadores (Mazama sp.; Pecari tajacu) e mirmecófagos com dietas 
especializadas (M. tridactyla; T. tetradactyla). 

É importante a realização de inventários mais exaustivos de todas as espécies 
com ocorrência registrada para o Parque, notadamente daquelas sujeitas a 
grande pressão de caça comercial e/ou de subsistência na região, como 
Kerodon rupestris e Dasypus novencinctus, incluindo os aspectos relacionados à 
sua biologia e ecologia, visando melhor orientar o desenvolvimento das 
estratégias de conservação. A implantação de programas de educação 
ambiental é também importante, devendo ser voltados para o esclarecimento e a 
conscientização das comunidades de entorno, urbanas e rurais, e visitantes, não 
apenas sobre os aspectos referentes à importância da conservação das 
espécies animais, mas também visando a proteção e a recuperação das 
escassas fisionomias florestais remanescentes. 

3.2.2.3.2 - Aves 

Em campo registrou-se 202 espécies, excluindo-se oito cuja identificação não foi 
confirmada nem quanto a gênero. Somando-se os registros de literatura (PINTO 
1938, 1952; RUSCHI 1963; VIELLIARD, 1994), totaliza-se 205 espécies de aves 
para o PEB e entorno (Anexo 3.05 B). Destaca-se que o inventário é preliminar, 
devendo-se registrar muitas outras espécies na região se os estudos forem 
continuados. No PEB registrou-se 184 espécies e no seu entorno 138 espécies. 
Sessenta e cinco espécies foram registradas apenas na unidade de conservação 
e não em seu entorno, enquanto 19 apenas no entorno. Duas espécies, cujas 
ocorrências obteve-se de literatura, não se sabe ao certo se procedem do interior 
ou do entorno do PEB. 

A ornitofauna registrada está distribuída em 38 famílias, das quais foram mais 
representadas Tyrannidae e Emberizidae, com 40 e 37 espécies cada, 
respectivamente, seguidas por Columbidae, com 11, Trochilidae e Furnariidae, 
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ambas com 10, Picidae, com nove e por fim Psittacidae e Thamnophilidae, 
ambas com oito espécies. Pertencem à grande ordem Passeriformes 123 
espécies (60%) e às demais ordens as 82 espécies restantes (40%). 

A maioria das espécies registradas certamente reproduzem no PEB e entorno, 
ou seja, são residentes na região (vide adiante em “espécies migratórias”). 
Algumas, no entanto, podem ser visitantes ocasionais ou mesmo acidentais, 
como talvez a tesoura-do-brejo (Gubernetes yetapa). No momento, determinar 
esse status de ocorrência é impossível, pois demanda um maior estudo sobre a 
ornitofauna local. 

3.2.2.3.2.1 - Espécies Migratórias 

Nenhuma espécie registrada é tipicamente migratória, ou seja, reproduz em 
região distante da área de estudo, como o hemisfério norte e o sul do hemisfério 
sul, e passa no PEB e entorno apenas por um certo período de tempo, no 
processo de ida e vinda da migração. Há algumas espécies que certamente 
reproduzem na região de estudo, mas que depois aparentemente a deixam e 
rumam para áreas distantes de invernagem, o que é uma forma de migração. 
Pelo fato de reproduzirem em uma determinada área sob análise e dela 
migrarem posteriormente, as espécies com esse comportamento são 
denominadas de residentes de verão. No PEB e entorno podem ser residentes 
de verão as seguintes espécies: andorinhão-preto-da-cascata (Cypseloides 
fumigatus), andorinhão-do-temporal (Chaetura andrei), tuque (Elaenia 
mesoleuca), enferrujado (Lathrotriccus euleri), irrê (Myiarchus swainsoni), 
bentevi-rajado (Myiodynastes maculatus), peitica (Empidonomus varius), suiriri 
(Tyrannus melancholicus), caneleiro-preto (Pachyramphus polychopterus) e 
juruviara (Vireo chivi). 

3.2.2.3.2.2 - Espécies Endêmicas 

A maioria das espécies registradas apresenta grande distribuição geográfica na 
América do Sul, mas algumas, com menores distribuições, são características de 
ecossistemas particulares, como os biomas Floresta Atlântica, Cerrado e 
Caatinga. Há uma certa controvérsia na determinação de espécies endêmicas 
do bioma Cerrado, certamente em função dos diversos limites geográficos que 
lhe são atribuídos, à heterogeneidade dos ambientes envolvidos, à presença de 
manchas de cerrado isoladas em algumas regiões da América do Sul e, 
principalmente, pela vasta distribuição da maioria das aves que ocorrem no 
Brasil central. Todos concordam, entretanto, que é baixo o endemismo de aves 
desse bioma.  

SICK (1965) estimou em torno de 11% o endemismo em aves do Cerrado e 
MULLER (1973 in SILVA, 1995a) em aproximadamente 12%. CRACRAFT 
(1985) relacionou 32 espécies e duas subespécies endêmicas e CAVALCANTI 
(1988) considerou 15 espécies endêmicas ou “quase endêmicas” (“near-
endemic”). Estudos recentes a esse respeito foram apresentados por SILVA 
(1995a, c), que baseou suas análises na região dos cerrados delimitada por 
AB’SABER (1977). SILVA (1995a), enfocando as aves da vegetação do cerrado 
(sensu lato), considerou 16 espécies endêmicas. SILVA (1995c), abordando a 
área geográfica ocupada pela “região do cerrado”, incluindo as florestas, por 
exemplo, relacionou 29 espécies endêmicas e três prováveis, mas 
insuficientemente conhecidas. 
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Registrou-se quatro espécies endêmicas do bioma Floresta Atlântica, 10 
espécies endêmicas da “região do cerrado”, conforme SILVA (1995c), sete 
espécies endêmicas do ambiente cerrado, conforme SILVA (1995a), e três 
espécies endêmicas da Cadeia do Espinhaço, conforme VASCONCELOS 
(2001a) (Anexo 3.05 B). Essa cadeia montanhosa apresenta cinco espécies de 
aves endêmicas, das quais uma não ocorre em Minas Gerais, apenas na Bahia 
(VASCONCELOS, 2001a). As aves endêmicas do Espinhaço registradas são o 
beija-flor-de-gravata-verde (Augastes scutatus), Scytalopus sp. nov. e rabo-mole-
da-serra (Embernagra longicauda). O endêmico de ocorrência possível que não 
se registrou é o lenheiro-da-serra-do-cipó (Asthenes luizae). O seu ambiente é o 
campo rupestre, que existe no PEB, mas em área não muito extensa e em 
altitudes não muito elevadas. No entanto, não se descarta a possibilidade de que 
ele ocorra ao menos em um pequeno morro isolado, com cerca de 1500 m de 
altitude, que não pôde ser amostrado. 

3.2.2.3.2.3 - Espécies Ameaçadas de Extinção 

Três espécies registradas no PEB e entorno 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). A 
primeira é considerada ameaçada no âmbito global (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2000), nacional (conforme a Lista Nacional das Espécies da 
Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção, publicada pelo Ministério do Meio 
Ambiente em 22 de maio de 2003) e estadual (MACHADO et al., 1998). A 
segunda é considerada ameaçada no âmbito global (BIRDLIFE 
INTERNATIONAL, 2000) e a última é considerada ameaçada no âmbito global 
(BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2000) e estadual (MACHADO et al., 1998). 
Salienta-se que a codorna-mineira conta apenas com o registro efetuado no 
século retrasado em “Diamantina” (PINTO, 1952). 

3.2.2.3.2.4 - Ocorrência Novas e de Relevância Regional 

A bibliografia apresenta registro de apenas oito espécies de aves para o PEB e 
entorno. Assim, as demais assinaladas em campo representam novas 
ocorrências para a unidade de conservação e região (197 espécies). Muitos 
registros também representam novidades no âmbito estadual, como o do 
canário-do-brejo (Emberizoides ypiranganus), que talvez seja o primeiro para 
Minas Gerais, uma vez que a espécie não consta na nova lista de aves do 
estado (MATTOS et al., 1993). De grande relevância ainda tem-se ainda o 
registro de uma espécie nova de macuquinho (Scytalopus sp. nov.), cuja 
descrição está sendo efetuada por um grupo de ornitólogos (WHITNEY, 
VASCONCELOS e outros). O registro dessa espécie efetuado no PEB ampliou 
consideravelmente a sua distribuição geográfica para o norte (VASCONCELOS 
com. pess. 2004). Também pode ser de grande importância o registro de uma 
rola não identificada (Columbina sp.), mas o tema demanda mais estudos para 
que se determine a identidade da ave envolvida. 

3.2.2.3.2.5 - Espécies Exóticas e Potencialmente Danosas 

Das três espécies brasileiras exóticas, segundo SICK (1997), registrou-se o 
pombo (Columba livia) e o pardal (Passer domesticus) no entorno e dentro dos 
limites do PEB, mas unicamente em uma pequena área próxima de habitações. 
Como ambas restringem-se basicamente ao ambiente urbano, não há potenciais 
danos aos ambientes da Unidade de Conservação. Algumas aves nativas do 
Brasil são causadoras de prejuízos à agricultura, como a avoante (Zenaida 
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auriculata), garibaldi (Agelaius ruficapillus) e polícia-inglesa-do-sul (Leistes 
superciliaris). Dentre elas, apenas a primeira foi registrada até então no PEB, 
mas em número muito reduzido e não preocupante. 

3.2.2.3.2.6 - Espécies por Ambientes 

No ambiente floresta registrou-se 65 espécies, das quais duas somente nele. 
Essa ornitofauna agrega espécies endêmicas do bioma Floresta Atlântica, como 
tangarazinho (Ilicura militaris) e douradinha (Tangara cyanoventris), endêmicas 
da região dos cerrados, como limpa-folha-do-brejo (Philydor dimidiatus), 
soldadinho (Antilophia galeata) e pula-pula-de-sobrancelha (Basileuterus 
leucophrys), e endêmica da Cadeia do Espinhaço, a saber: Scytalopus sp. nov. 
(vide “espécies endêmicas”). Também registrou-se espécies típicas da caatinga, 
como a choca-do-nordeste (Sakesphorus cristatus) e piu-piu (Myrmorchilus 
strigilatus) (foto 3.41). Isso demonstra que localmente ocorre uma mistura na 
composição da ornitofauna de floresta. Em floresta ciliar registrou-se 33 
espécies, das quais duas somente nesse ambiente, a saber: três-potes 
(Aramides cajanea) e pica-pauzinho-anão (Veliniornis passerinus). Uma vez que 
a distinção desse com o ambiente anterior deveu-se apenas por causa da 
localização, era esperado observar a semelhante mistura de ornitofauna que 
igualmente se constatou.  

 

Foto: Marcos Ricardo Bornschein 

FOTO 3.41 - PIU-PIU (Myrmorchilus strigilatus), ESPÉCIE CARACTERÍSTICA 
DA CAATINGA  

 

Em floresta paludosa registrou-se 11 espécies, todas igualmente observadas em 
outros ambientes, dentre as quais limpa-folha-do-brejo (Philydor dimidiatus), 
soldadinho (Antilophia galeata) e pula-pula-de-sobrancelha (Basileuterus 
leucophrys). No ambiente capoeira registrou-se 72 espécies, das quais três 
somente nele. Revelou-se bastante rico em aves, o que talvez se deva ao fato 
de abrigar tanto espécies de floresta quanto de áreas abertas em geral, como o 
cerrado.  

No ambiente cerrado registrou-se 119 espécies, das quais 13 somente nele, 
sendo exemplos o pica-pau-chorão (Picoides mixtus) e o papa-formigas-
vermelho (Formicivora rufa). Foi o ambiente em que registrou-se o maior número 
de espécies. No cerrado rupestre registrou-se 46 espécies, nenhuma das quais 
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tendo sido exclusiva a ele. Dentre espécies características tem-se o beija-flor-de-
orelha-violeta (Colibri serrirostris), o beija-flor-de-gravata-verde (Augastes 
scutatus) e o melro (Gnorimopsar chopi). No campo cerrado registrou-se 48 
espécies, das quais o bacurau-pequeno (Caprimulgus parvulus) e o bacurau-
tesoura (Hydropsalis brasiliana), que não foi observado em nenhum outro 
ambiente.  

No campo rupestre, pouquíssimo amostrado, registrou-se apenas cinco 
espécies, todas igualmente observadas em outros ambientes. Em rocha 
registrou-se 23 espécies, todas também igualmente observadas em outros 
ambientes. São exemplos de aves características desses ambientes o bacurau-
da-telha (Caprimulgus longirostris), canarinho-rasteiro (Sicalis citrina) e 
campainha-azul (Porphyrospiza caerulescens). No campo limpo registrou-se 21 
espécies, dentre as quais o caminheiro-de-barriga-acanelada (Anthus hellmayri) 
que não observou-se em nenhum outro ambiente. Outras aves características 
são a codorna-comum (Nothura maculosa) e seriema (Cariama cristata). No 
campo úmido registrou-se 35 espécies, das quais não observou-se em nenhum 
outro ambiente a sanã-carijó (Porzana albicollis), tesoura-do-brejo (Gubernetes 
yetapa) e canário-do-brejo (Emberizoides ypiranganus). No brejo detectou-se 
apenas três espécies, não registradas em nenhum outro ambiente, a saber: 
socozinho (Butorides striatus), pinto-d’água-comum (Laterallus melanophaius) e 
joão-pobre (Serpophaga nigricans).  

Em ambiente aquático registrou-se sete espécies, três exclusivas, a saber: 
mergulhão-pequeno (Tachybaptus dominicus), pé-vermelho (Amazonetta 
brasiliensis) e andorinha-do-rio (Tachycineta albiventer). 

No ambiente antrópico registrou-se um grande número de espécies, em parte 
porque incluiu-se nele situações que muitas vezes imitam o ambiente natural, tal 
qual um pasto que imita um campo. Registrou-se 82 espécies, das quais 11 não 
foram observadas em outro ambiente. Dentre as espécies características tem-se 
o casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus) e a lavadeira-mascarada 
(Fluvicola nengeta). No ambiente urbano registrou-se 25 espécies, todas 
igualmente observadas em outros ambientes, das quais são características o 
pombo (Columba livia) e o pardal (Passer domesticus), entre outras. 

No ambiente aéreo registrou-se 27 espécies, cinco exclusivas, sendo 
características aquelas das famílias Cathartidae, Accipitridae, Apodidae e 
Hirundinidae, como por exemplo urubu-rei (Sarcoramphus papa), urubu-de-
cabeça-preta (Coragyps atratus), urubu-de-cabeça-vermelha (Cathartes aura), 
gavião-de-rabo-branco (Buteo albicaudatus), andorinhão-preto-da-cascata 
(Cypseloides fumigatus), andorinhão-do-temporal (Chaetura andrei) e andorinha-
pequena-de-casa (Notiochelidon cyanoleuca). 

3.2.2.3.2.7 - Colonização 

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. As aves registradas no ambiente 
antrópico, ao menos aquelas residentes ou freqüentes nesse ambiente, 
adaptaram-se à nova condição que o homem provocou no meio, sendo, por isso, 
bastante plásticas e oportunistas. Por vezes, muitas dessas espécies aumentam 
tanto seus contingentes populacionais que se tornam pragas em certos locais. 
Assim, à medida que áreas naturais são substituídas pelo ambiente antrópico e 
criam-se novas fronteiras para as espécies oportunistas, elas se dispersam 
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ampliando suas distribuições geográficas, tornando-se colonizadoras recentes 
em muitas regiões. Devido à falta de estudos em muitos locais, como no PEB e 
entorno, é difícil saber se algumas espécies já existiam nele ou se o colonizaram 
vindo de longe. Na região de estudo são prováveis colonizadoras recentes pelo 
menos o casaca-de-couro-da-lama (Furnarius figulus) e a lavadeira-mascarada 
(Fluvicola nengeta). 

3.2.2.3.3 - Répteis 

3.2.2.3.3.1 - Riqueza de Espécies e Aspectos Biogeográficos 

Para a área de estudo propriamente dita, nenhum estudo detalhado sobre a 
fauna de répteis foi até o momento conduzido. Na região da Cadeia do 
Espinhaço como um todo, os poucos estudos realizados referem-se quase 
exclusivamente a alguns aspectos da biologia e sistemática de lagartos, em 
especial de Tropidurus montanus e de Eurolophosaurus nanuzae (e.g. 
RODRIGUES, 1987; PASSONI et al., 2000; VAN-SLUYS et al., 2002; FONTES 
et al., 2003). Assim sendo, o presente estudo é o primeiro realizado no que diz 
respeito à comunidade local de répteis. Informações sobre outros répteis para a 
região encontram-se disponíveis apenas em estudos de ordem taxonômica, os 
quais referendam determinadas localidades para a região quando tratam da 
distribuição geográfica das espécies consideradas, ou em material esparso 
coletado na região e disponível junto à coleção de zoologia das Faculdades 
Federais Integradas de Diamantina (FAFEID) e junto às coleções da Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais em Belo Horizonte (PUCMinas). 

Através do presente estudo, registrou-se um total de 37 espécies de répteis, 
assim subdivididos: Quelônios: uma (1) espécie; Crocodilianos: pelo menos uma 
(1) espécie; Lagartos: quatorze (14) espécies; Amphisbaenia: uma (1) espécie e 
Serpentes: 20 espécies (Anexo 3.05 C). Este valor 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 permitem ainda a inferência correta do número de espécies 
esperadas. Conforme informações da população local, é possível ainda que pelo 
menos uma outra espécie de quelônio aquático, uma de jacaré e a sucuri 
também ocorram. 

• Quelônios 

Obteve-se o registro do cágado Acanthochelys radiolata (Chelidae - foto 3.42) 
para a região de entorno do PEB, sendo bastante provável sua ocorrência 
também para o interior do mesmo. Seu registro para a região amplia a 
distribuição conhecida da espécie em direção ao Brasil central, pois esta espécie 
era, anteriormente ao presente trabalho, conhecida apenas para a região do 
baixo Jequitinhonha (IVERSON, 1986), Não é descartada também a 
possibilidade da ocorrência local de outras espécies da família Chelidae, tais 
como Hydromedusa tectifera (cágado pescoço-de-cobra) e, principalmente, de 
alguma espécie do gênero Phrynops. Os pontos de registro de quelônios, 
segundo entrevistas com a comunidade local, encontram-se disseminados por 
todos os recursos hídricos de maiores portes da região, em especial os rios 
Pinheiros e o Jequitinhonha. 
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• Lagartos 

Os lagartos não compreendem um grupo monofilético, porém análises de 
comunidades desses animais incluem todas as linhagens em função das 
similaridades de modos de vida que os mesmos apresentam (e.g., ROCHA, 
1998). As quatorze espécies de lagartos inventariadas são, segundo as 
diferentes famílias, assim distribuídas: Polychrotidae: 3 espécies; Tropiduridae: 4 
espécies; Gekkonidae: 1 espécie; Gymnophthalmidae: 1 espécie; Teiidae: 3 
espécies; Anguidae: 2 espécies. A espécie de Gymnophthalmidae coletada 
ainda carece de identificação a nível genérico, e as espécies de Kentropix e uma 
de Ophiodes encontram-se em processo de identificação a nível específico. 

 

Fonte: Sérgio Augusto Abrahão Morato 

FOTO 3.42 - CÁGADO Acanthochelys radiolata (CHELIDAE), ESPÉCIE 
ASSOCIADA À REGIÃO ATLÂNTICA BRASILEIRA 

Em resposta direta às condições ambientais dominantes na região, a maioria das 
espécies registradas é associada a ambientes abertos, sendo que apenas 
Enyalius catenatus é restrito a remanescentes florestais. No conjunto, a fauna de 
lagartos local corresponde ao padrão básico esperado para as regiões dos 
Cerrados, com a maior parte das espécies apresentando tamanho inferior a 
quinze centímetros de comprimento rostro anal e hábitos insetívoros. A única 
exceção local é Tupinambis merianae (a maior espécie local - foto 3.43 A), de 
hábitos generalistas.  

Ao contrário do que se poderia esperar, a maior diversidade de espécies 
encontrada para este grupo ocorreu nas porções mais elevadas do Parque, em 
especial para a região a leste do mesmo. A despeito das menores temperaturas 
observadas nessa região em relação à porção norte da unidade (em especial 
nas proximidades da foz do rio Pinheiros no rio Jequitinhonha), a diversidade de 
ambientes nas porções mais elevadas do Parque parece ser maior, o que pode 
gerar a diversidade observada.  

Em contraposição, na região norte do Parque, em área de domínio de Cerrado, 
foram observadas espécies típicas de Campos Rupestres, a exemplo de 
Tropidurus montanus e Eurolophosaurus nanuzae. Isto pode indicar que a fauna 
de lagartos seja amplamente distribuída por todo o Parque, e que a maior 
diversidade observada na região em questão seja devida a falhas amostrais em 
outras áreas. Finalmente, outras espécies são ainda esperadas para a região (a 
exemplo de lagartos dos gêneros Mabuya, Cnemidophorus e da família 
Gymnophthalmidae), e deverão ser registradas na medida em que os estudos 
locais forem aprofundados. 
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Foto: Sérgio Augusto Abrahão Morato (A, B e C), Magno Vicente Segalla (D) 

Legenda: (A) Tupinambis merianae (Teiidae), maior espécie de lagarto da região; (B) Ameiva  
ameiva (Teiidae), espécie comum na região de estudo; (C) Eurolophosaurus nanuzae 
(Tropiduridae), espécie endêmica da Serra do Espinhaço; (D) Ophiodes sp. (Anguidae), 
popularmente conhecida como cobra de vidro. Sua identificação ainda não foi efetuada 

FOTO 3.43 - LAGARTOS REGISTRADOS 

• Anfisbenídeos 

Apenas uma espécie de anfisbena, Amphisbaena alba (cobra-de-duas-cabeças), 
foi registrada no presente trabalho para a região. Informes da população local 
permitem inferir a ocorrência desta espécie para praticamente todo o Parque e 
para seu entorno, em especial onde as condições do solo apresentem pequena 
rochosidade. 

As anfisbenas são animais fossoriais de biologia e distribuição pouco conhecida, 
sendo possível que outras espécies ainda venham a ser registradas 
oportunamente para a região. 

• Serpentes 

As serpentes compreendem o grupo mais diversificado dentre os répteis da 
região de estudo, tanto em termos de riqueza de espécies quanto por seus 
modos de vida. Um total de 20 espécies de 4 famílias foram registradas no 
presente trabalho, assim subdivididas: Boidae: 2 espécie; Colubridae: 15 
espécies; Elapidae: 1 espécie; Viperidae: 2 espécies. A predominância de 
Colubridae corresponde ao padrão básico registrado para as serpentes na região 
Neotropical (e.g., MARTINS & OLIVEIRA, 1998). 

Parte das espécies ora levantadas ainda carecem de identificação a nível 
específico. É o caso, da serpente do gênero Thamnodynastes, grupo que 
encontra-se em revisão sistemática e que encerra em seu contexto uma série de 
espécies ainda não descritas. Um espécime desse gênero foi encontrado no 
posto da Polícia Florestal de Diamantina, sendo possivelmente originário de 
região próxima ao Parque. 

A B 

C D 
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Na região de estudo, a maior parte das espécies de serpentes registradas 
compreendem formas associadas a ecossistemas abertos, sendo presentes em 
regiões como a Caatinga (Oxyrhopus trigeminus), no Cerrado desde a região sul 
da Bahia até o Brasil Central e o Paraná (e.g., Epicrates cenchria var. crassus - 
foto 3.44 A, Chironius flavolineatus, Philodryas patagoniensis, Sibynomorphus 
mikanii, Mastigodryas bifossatus, Oxyrhopus guibei e Bothrops neuwiedi - 
Foto 3.44 D) ou em ambas as formações (e.g., Pseudoboa nigra, Waglerophis 
merremii). Apenas uma espécie de Tantilla, atualmente em descrição por I. 
Sazima, pode ser endêmica das serras da cadeia do Espinhaço. Afora essa 
espécie, pouco conhecida, nenhuma outra é endêmica dos Campos Rupestres. 
O encontro de duas espécies vicariantes em conjunto na região (Oxyrhopus 
guibei e O. trigeminus), contudo, sugere que a região compreenda uma zona de 
tensão ecológica entre elementos que dispersaram-se a partir do Cerrado e da 
Caatinga. 

Além dos ecossistemas abertos, os remanescentes florestais da região parecem 
constituir o ecossistema preferencial de espécies com hábitos escansoriais, a 
exemplo de Spilotes pullatus e Boa constrictor (foto 3.44 B), as quais, segundo 
informes dos funcionários do Parque, são geralmente encontradas próximas a 
cursos d’água com vegetação marginal densa, ainda que ocorram também em 
áreas de Cerrados e, eventualmente, apareçam cruzando ambientes 
campestres. Os ambientes florestados também podem ser preferencialmente 
ocupados por outras espécies, a exemplo de Thamnodynastes sp., Chironius 
bicarinatus e Micrurus frontalis. É possível que a fauna de serpentes das regiões 
florestadas esteja bastante subestimada, e encontros locais de espécies 
importantes (tais como Bothrops jararaca - jararaca comum) devem ocorrer na 
medida em que forem aprofundados os estudos locais com o grupo. 

Quanto à sucuri (Eunectes murinus - foto 3.44 C), informes da população da 
região sugerem que a mesma ocorra no rio Jequitinhonha, em áreas onde as 
margens ainda apresentem boas condições de cobertura vegetal. Esta espécie é 
de difícil encontro em campo, sendo muito eventualmente coletada através do 
uso de redes de pesca. 

• Crocodilianos 

Durante os trabalhos de campo não foram verificados espécimens de 
crocodilianos, muito embora informes da população local indiquem a ocorrência 
de pelo menos uma espécie no rio Jequitinhonha. Pelo tipo de ambiente local, a 
espécie mais provável a ocorrer seria o jacaré de papo amarelo (Caiman 
latirostris - foto 3.45), não podendo ser descartada contudo a possibilidade de 
ocorrência local também do jacaré coroa (Paleosuchus palpebrosus), em 
especial em rios de portes menores como o Pinheiros.  

Entrevistas realizadas com a comunidade local indicaram que a caça desses 
animais na região ainda é realizada, sendo atualmente muito raros encontros 
com jacarés na região. 
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TESTE 
 

Foto: Sérgio Augusto Abrahão Morato 

Legenda: (A) Salamanta (Epicrates cenchria - Boidae), espécie associada a ecossistemas 
abertos. A variedade encontrada na região corresponde a E. cenchria crassus, forma de 
ampla distribuição pelo Cerrado brasileiro; (B) Jibóia (Boa constrictor) é uma espécie de 
ampla distribuição geográfica. Sua ocorrência no Parque é ampla, porém é possível que 
o número de indivíduos nas populações esteja rareando em função das queimadas que 
afetam a região; (C) Sucuri (Eunectes murinus - Boidae), espécie atualmente rara na 
região sudeste do Brasil e associada a ecossistemas aquáticos com bom estado de 
conservação. Caso venha a ser confirmada, seu registro futuro deverá indicar áreas 
onde esforços conservacionistas deverão ser intensificados; (D) Jararaca-pintada 
(Bothrops neuwiedi - Viperidae), principal espécie peçonhenta da região de estudo. 

FOTO 3.44 - SERPENTES REGISTRADAS 

 

 

 
Foto: Sérgio Augusto Abrahão Morato 

FOTO 3.45 - Caiman latirostris (JACARÉ-DE-PAPO-AMARELO), ESPÉCIE 
DE PROVÁVEL OCORRÊNCIA NO RIO JEQUITINHONHA 

A B 

D C 
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3.2.2.3.3.2 - Caracterização da Herpetofauna Segundo os Ambientes  
Ocorrentes  

Considerando-se o período de tempo desenvolvido durante os trabalhos de 
campo, o número de espécies de répteis registradas através do presente projeto 
é bastante significativo. 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 
algumas outras porções brasileiras já estudadas, inclusive em áreas de Floresta 
Atlântica, notoriamente uma região com alta diversidade biológica.  

Áreas próximas, como a região do baixo Jequitinhonha (com 6 espécies de 
lagartos e 5 de serpentes registradas em um curto espaço de tempo, segundo 
FEIO & CARAMASCHI, 2002) e Linhares, no Espírito Santo (com 16 espécies de 
lagartos e 18 de serpentes registradas, segundo ROCHA, 1998), esta última 
amostrada durante longo prazo, são indicativos de que a riqueza de espécies da 
região em estudo é elevada e certamente ainda subestimada.  

Levando-se em conta a diversidade de modos de vida tanto de lagartos quanto 
de serpentes, é possível afirmar que o Parque Estadual do Biribiri e sua região 
de entorno ainda compreendem uma área de diversidade faunística 
considerável. As serpentes, enquanto grupo ápice de muitas cadeias 
alimentares, exigem toda uma estrutura trófica que sustente suas populações, as 
quais somente podem ser mantidas na medida em que as populações de suas 
presas também encontrem condições favoráveis de subsistência. 

Quanto à ocupação dos diferentes ecossistemas terrestres da região de estudo 
pelas espécies inventariadas obteve-se, em ordem de importância, os seguintes 
valores: Cerrado: 24 espécies; Campos Limpos e Campos Rupestres: 14 
espécies cada; Floresta Estacional Semidecidual: 10 espécies. Várias espécies, 
registradas a partir da literatura e/ou de material museológico, não tiveram seus 
ambientes anotados. O hábito predominante das espécies presentes na região é 
o terrícola (56,75%), perfil esperado para regiões com pequena densidade de 
ambientes florestados (e.g., STRUSSMANN & SAZIMA, 1993; MARTINS, 1994; 
MARQUES, 1998). Os valores encontrados para os diferentes ambientes 
certamente estão subestimados pela falha amostral típica de estudos de 
pequena duração sobre comunidades de répteis.  

De qualquer forma, a maior predominância de espécies de Cerrado na região é 
esperada, e certamente se deve à maior influência desse bioma em termos de 
extensão e à complexidade ambiental desta formação em relação às demais 
formações abertas locais, com uma série de micro-hábitats que permitem uma 
maior oferta de abrigos e presas. As áreas de Campos Limpos e Campos 
Rupestres contam com um menor número de espécies em relação ao Cerrado 
possivelmente em função de dois fatores: uma menor disponibilidade de 
ambientes de refúgio no solo (dada a menor profundidade e disponibilidade local 
de serapilheira) e uma menor incidência de troncos, epífitas e outros micro-
ambientes no local, os quais oferecem diversos tipos de abrigo à fauna como um 
todo. Quanto às formações florestais, a influência local destas deve ser mais 
expressiva na região, e estudos futuros poderão indicar a ocorrência local de 
diversas outras espécies. 

Quanto aos ambientes aquáticos, o sobrevôo realizado indicou que diversas 
áreas do rio Jequitinhonha a montante e a jusante do Parque devem ainda ser 
relevantes para a preservação local de quelônios, crocodilianos e, 
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eventualmente, de sucuris, caso estes animais realmente ocorram na área. 
Estudos com ambos os grupos deverão ser realizados de maneira urgente na 
Unidade e em seu entorno, principalmente considerando-se a presença diversas 
espécies em estado crítico de conservação. 

3.2.2.3.3.3 - Espécies de Interesse Científico e Conservacionista 

Dentre as espécies registradas, algumas denotam maior interesse quanto à sua 
conservação e conhecimento na região. São elas: 

• Serpentes da família Boidae (Boa constrictor - jibóia; Epicrates cenchria 
- salamanta e Eunectes murinus - sucuri) 

As serpentes da família Boidae, tradicionalmente consideradas como “serpentes 
gigantes”, são animais de hábitos pouco conhecidos, apesar de serem populares 
e muitas vezes mantidas como “animais de estimação”. Seus hábitos são 
geralmente letárgicos, o que lhes confere grande vulnerabilidade frente a 
fenômenos que possam causar danos e mortalidade de indivíduos, tais como 
queimadas. 

Desta maneira, é importante que sejam efetuados estudos que indiquem o 
estado das populações dessas espécies na região, bem como seus ambientes 
preferenciais de vida. Para a sucuri, mais especificamente, os estudos deverão 
ainda comprovar sua ocorrência na região e, caso a mesma seja encontrada, 
suas áreas de ocorrência deverão ser objeto de estudo para criação de áreas de 
preservação. 

• Jacarés e quelônios 

Os jacarés são animais tradicionalmente considerados como “ameaçados de 
extinção” ou ao menos “vulneráveis”, muito embora diversas listas regionais e 
inclusive a nacional tenham retirado esses animais desses status. Contudo, 
populações ameaçadas de praticamente todas as espécies existem em 
praticamente todo o território nacional, sendo os maiores fatores que contribuem 
para isso a caça ilegal e a ocupação de hábitats. 

Segundo informes das comunidades lindeiras ao Parque Estadual do Biribiri, 
durante muitos anos jacarés foram caçados na região. Estudos futuros na região 
do Parque deverão ser direcionados à identificação específica e demarcação dos 
hábitats desses animais, bem como à realização de sensos populacionais e 
estudos da biologia reprodutiva e razão sexual, dentre outros. 

Quanto aos quelônios, a identificação de ambientes de ocorrência e sensos de 
Acanthochelys radiolata, bem como a identificação específica de outras 
espécies, são requeridas de maneira também urgente, uma vez que muitas 
espécies têm sido relacionadas como formas raras e até mesmo ameaçadas em 
regiões próximas à área de estudo, a exemplo de Phrynops hogei, espécie 
endêmica da região atlântica entre os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e 
Rio de Janeiro (ERNST & BARBOUR, 1989). Estudos com esse grupo deverão 
ser realizados nos mesmos moldes daqueles a serem desenvolvidos com 
jacarés, i.e., contemplando a demarcação de hábitats e estudos da biologia 
reprodutiva e ecologia alimentar, dentre outros. 
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3.2.2.3.4 - Anfíbios 

3.2.2.3.4.1 - Caracterização dos Ambientes Utilizados 

O PEB é formado principalmente por áreas abertas naturais (Campos Rupestre, 
Cerrados Rupestres e Campos Limpos), porém, grande parte da região sul está 
sob forte pressão antrópica, principalmente nos ambientes lóticos, o que muitas 
vezes tornou difícil a caracterização das formações vegetacionais originalmente 
ocorrentes, que por sua vez são determinantes para a distribuição dos anfíbios. 

Com relação à vegetação, de maneira geral, os ambientes foram divididos em 
formações abertas, bordas de floresta e ambientes florestados. De acordo com 
esta classificação foram consideradas como formações abertas aquelas com 
coberturas arbórea e arbustiva ausentes; como ambientes florestados, os que 
possuem vegetação arbórea e arbustiva e, como bordas de floresta, os 
ambientes de transição entre as áreas abertas e florestadas.  

A maioria das espécies de anfíbios se reproduz em corpos d’água, próximos a 
eles ou ainda em ambientes terrícolas altamente úmidos. Assim, a possibilidade 
de encontrar indivíduos adultos em atividade reprodutiva próximos aos corpos 
d’água é bastante grande, tornando-os pontos essenciais para amostragens de 
anfíbios, sendo obtidas informações sobre os sítios reprodutivos preferenciais 
das espécies, locais de desova e presença de girinos. 

Os recursos hídricos estão intimamente relacionados às formações vegetais 
quanto à distribuição das espécies junto aos corpos d’água, tendo recebido a 
seguinte classificação: 

• Ambientes Hídricos 

− Ambientes lóticos naturais de pequena vazão (lp)    

1. Interior de floresta (lpf)  

1.a. de interior de floresta permanente (lpnfp) (foto 3.46 A) 

1.b. de interior de floresta temporário (lpnft)  

2. Área aberta (lpa) 

2.a. Área aberta permanente (lpap) (foto 3.46 B) 

2. b. Área aberta temporário (lpat)  

3. Borda de floresta (lpa) 

3.a. Borda de floresta permanente (lpap) (foto 3.46 C) 

3.b. Borda de floresta temporário (lpat)  

− Ambientes lênticos (le) 

1. Antropogênicos (lea)  

1.a. Represamento de ambientes lóticos (lear)  

1.b. Poças temporárias ao longo de estradas (leae) (foto 3.47 A) 

2. Naturais (len) 

2.a. Interior de floresta (lenf)   

2.a1. Temporário (lenft)  

2.a2 Permanente (lenfp)  
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2.b. Borda de floresta (lenb)  

2.b1. Temporário (lenbt)  

2.b2. Permanente (lenbp)  

2.c. Áreas abertas (lena)  

2.c1. Temporário (lenat) (foto 3.47 B) 

2.c. Permanente (lenap) (foto 3.47 C) 

 

 

 

Fotos: Magno Vicente Segalla 

Legenda: (A) Ambiente lótico natural de interior de floresta permanente (lpnfp); 
(B) Ambiente lótico natural de área aberta permanente (lpnap); (C) 
Ambiente lótico natural de borda de floresta borda de floresta 
permanente (lpnbp)    

FOTO 3.46 - AMBIENTES LÓTICOS OCUPADOS POR ESPÉCIES DE 
ANFÍBIOS 

Algumas espécies foram registradas em locais diferentes do que foi relacionado 
acima, ocupando ambientes muito específicos ou por tendo sido registradas em 
ambientes de descanso fora do principal horário de atividade do animal. Estes 
ambientes foram: 

• Microambientes (mh) 

− (1) Interior de residências rurais ou urbanas, frestas de cercas ou 
amontoados de lenha (mhr)  

A 

B 

C 
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Algumas espécies possuem grande plasticidade ambiental, podendo 
ocasionalmente ocorrer em áreas residenciais. 

  

 
Fotos: Magno Vicente Segalla 

Legenda: (A) Ambiente lêntico antropogênico ao longo de estradas (leae); (B) Ambiente 
lêntico natural áreas abertas temporário (lenat); (C) Ambiente lêntico natural 
áreas abertas permanente (lenap) 

FOTO 3.47 - AMBIENTES LÊNTICOS OCUPADOS POR ESPÉCIES DE ANFÍBIOS  

 

− (2) Serrapilheira (mhs)  

O folhiço no interior da mata é propício para a ocorrência de espécies 
que possuem desenvolvimento direto e se reproduzem fora da água, mas 
ainda assim são dependentes de grande umidade, ou onde podem ser 
registrados indivíduos que se reproduzem em corpos d’água, se 
deslocando ou descansando fora da área de reprodução. 

− (3) Bromeliáceas e euricauláceas (mhb) 

Existem espécies que têm sítios reprodutivos específicos em plantas que 
acumulam água, como bromélias e algumas sempre-vivas. Outras 
espécies utilizam as axilas destas plantas para descansar quando não 
estão em atividade. 

− (4) Lajeados com água (mha) (foto 3.48) 

Este é um ambiente rochoso, na maior parte das vezes inclinado com 
pequenos filetes de água. As espécies que ocorrem nestes geralmente 
são bastante especializadas morfologicamente, tanto os adultos quanto 
as larvas.  

A B 

C 
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Foto: Magno Vicente Segalla 

Legenda: Lajeado com água (mha) 

FOTO 3.48 - MICROAMBIENTES OCUPADOS POR  
                          ESPÉCIES DE ANFÍBIOS  

− (5) rochas (mhr) 

Ambiente utilizado para descanso e deslocamento de jovens e adultos de 
algumas espécies de anuros, podendo ser encontrados em frestas 
protegidos contra a perda de água corporal ou expostos às variações 
climáticas ao longo do dia. 

− (6) grutas (mhg) 

As grutas podem ser utilizadas como abrigo para algumas espécies fora 
do horário de atividade ou ainda podem acumular água onde os anuros 
podem se reproduzir. 

3.2.2.3.4.2 - Caracterização dos Anfíbios nos Ambientes Ocorrentes  

Devido ao curto tempo de amostragem, as espécies encontradas certamente 
não representam a totalidade da fauna que ocorre no PEB, no entanto 
caracterizam bons indicativos do estado de conservação da área e fornecem 
uma boa base para o plano de manejo. 

Foram registradas 25 espécies (Anexo 3.05 D) de anfíbios no Parque Estadual do 
Biribiri durante o período de 21 a 28 de janeiro de 2004, distribuídas em quatro 
Famílias: Bufonidae (2), Hylidae (10), Leptodactylidae (13) e Microhylidae (1). 

A região apresenta uma ampla diversidade de ambientes ocupados pelos 
anfíbios, os quais foram subdivididos a fim de melhor representar a distribuição 
das espécies nas áreas do PEB (Anexo 3.05 E). Nesta tabela são listados ainda 
os ambientes ocupados pelas espécies consideradas como ocorrentes no PEB e 
entorno, ambientes estes levantados com base nas observações da AER e em 
bibliografia.  

• Ambientes Hídricos (ah)  

São ocupados pelos anfíbios para forrageamento e, principalmente, reprodução, 
durante a primavera e verão. Muitas espécies, no período de maior atividade, 
ocupam ambientes hídricos em áreas abertas, no restante do ano utilizando 
como abrigo as áreas com cobertura florestal. Espécies como Pseudopaludicola 
saltica nunca se afastam das áreas abertas. Já a carência de estudos de biologia 
da maioria das espécies torna difícil determinar os ambientes ocupados pelas 
espécies. 
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• Ambientes Lóticos de Pequena e Média Vazão (lp)  

Nestes ambientes ocorrem 8 espécies. Nos ambientes lóticos naturais de 
pequena vazão de interior floresta e permanentes (lpnfp) ocorrem Bufo sp.(aff. 
crucifer), Bufo rubescens (foto 3.49 A), Hyla nanuzae, Hyla saxicola (foto 3.49 B), 
Scinax sp. (gr. catharinae) e Crossodactylus cf. bokermanni (foto 3.49 C); nos 
ambientes lóticos naturais de pequena vazão em áreas abertas e temporários 
(lpnat) ocorre apenas Hyla cf. polytaenia (foto 3.49 D); nos ambientes lóticos 
naturais de pequena vazão em áreas abertas e permanentes (lpnap) ocorre 
Leptodactylus ocellatus (foto 3.49 E); nos ambientes lóticos naturais de pequena 
vazão em borda de floresta e permanentes (lpnbp) ocorrem Hyla nanuzae e 
Crossodactylus cf. bokermanni. 

 

  

  

 
Foto: Magno Vicente Segalla 

Legenda: (A) Bufo rubescens; (B) Hyla saxicola; (C) Crossodactylus cf. bokermanni; (D) Hyla cf. 
polytaenia; (E) Leptodactylus ocellatus 

FOTO 3.49 - ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADOS EM AMBIENTES LÓTICOS 

• Ambientes lênticos (le)  

Nestes ambientes concentram-se a maior parte das espécies registradas (20) 
para o PEB. Nos ambientes lênticos naturais de borda de floresta e permanentes 
(lenbp) ocorre Hyla faber; nos ambientes lênticos naturais de área aberta e 
permanentes (lenap) ocorrem Hyla albopunctata (foto 3.50 A), Hyla faber, Hyla 
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minuta, Leptodactylus labyrinthicus (foto 3.50 B), Leptodactylus ocellatus e 
Physalaemus cuvieri (foto 3.50 C); nos ambientes lênticos naturais de área 
aberta e temporários (lenat) ocorrem Hyla albopunctata, Hyla minuta, Scinax 
fuscovarius, Leptodactylus camaquara, L. cunicularius, L. furnarius, 
Physalaemus cuvieri, P. fuscomaculatus (foto 3.50 D), Pseudopaludicola saltica 
(foto 3.50 E), Odontophrynus americanus (foto 3.50 F) e Elachistocleis sp.; nos 
ambientes lênticos antropogênicos formados por represamento de ambientes 
lóticos (lear) ocorrem Bufo sp.(aff. crucifer), Bufo rubescens, Hyla albopunctata, 
Hyla crepitans (foto 3.50 G), Hyla faber, Hyla minuta, Scinax fuscomarginatus 
(foto 3.50 H), Scinax fuscovarius, Leptodactylus labyrinthicus, Leptodactylus 
ocellatus, Physalaemus cuvieri, Pseudopaludicola saltica e Elachistocleis sp.; 
nos ambientes lênticos antropogênicos (poças temporárias ao longo de estradas) 
(leae) ocorrem Bufo sp. (aff. crucifer), Bufo rubescens, Scinax fuscovarius, 
Physalaemus cuvieri e Elachistocleis sp. 

• Microambientes (mh) 

Dentre os microhabitats naturais considerados para os anfíbios estão a 
Serapilheira (mhs) onde é comumente encontrado Eleutherodactylus sp.. Plantas 
com estrutura rosetada como bromélias e euricauláceas (mhb) são abrigos para 
espécies como Hyla nanuzae. Os lajeados com água (mha) são o habitat 
preferencial de Thoropa megatympanum (foto 3.50 I). Alguns microambientes, 
por fim, são de origem antropogênica, tais como o interior de residências rurais 
ou urbanas, frestas de cercas ou amontoados de lenha (mhr), sendo estes 
habitados por Scinax fuscovarius. 

3.2.2.3.4.3 - Anfíbios de Interesse para a Conservação  

A Serra do Espinhaço possui inúmeras espécies restritas aos seus domínios, 
como Hyla nanuzae (BOKERMANN e SAZIMA, 1973), encontrada em diversos 
pontos no PEB, ocorrendo em altitudes acima de 800 m. Este espécie apresenta 
hábitos estenóicos, reproduzindo apenas em riachos permanentes margeados 
por florestas. Durante o dia alguns indivíduos foram encontradas em frestas de 
rochas e fitotelmatas (e.g. dentro de bromélias e frestas em troncos) e, durante a 
noite, muitos indivíduos estavam em atividade reprodutiva sobre arbustos na 
margem dos riachos do parque e entorno. Pouco se conhece sobre a biologia 
desta espécie (Global Amphibian Assessment. Amazonian Region Review 
Workshop. Species Data Summaries, 2003), mas já se podem apontar diversas 
ameaças, incluindo na área do parque e entorno, com problemas como fogo e 
destruição dos ambientes em que ocorrem.  

Outras espécies de interesse são apresentadas a seguir:  

• Hyla saxicola (BOKERMANN, 1964)  

Ocorre acima de 1000 metros de altitude em riachos rochosos da Serra do 
Espinhaço em Minas Gerais. Foi encontrada vocalizando sobre as rochas em 
riachos permanentes durante a noite, e descansando expostas ao sol durante o 
dia, com coloração semelhante a liquens presentes nas rochas, conferindo-lhe 
um caráter camuflado. Apesar de ser abundante nos locais onde ocorre, é uma 
espécie restrita a Minas Gerais, somente na Serra do Espinhaço, e sofre 
ameaças pela destruição de seu habitat por fogo e a presença de gado nos 
campos rupestres causando erosão, intenso pisoteamento do solo e 
contaminação da água através das fezes. 
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Foto: Magno Vicente Segalla 

Legenda: (A) Hyla albopunctata; (B) Leptodactylus labyrinthicus; (C) Physalaemus cuvieri;  
(D) Phyasalaemus fuscomaculatus; (E) Pseudopaludicula saltica; (F) 
Odontophrynus americanus; (G) Hyla crepitans; (H) Scinax fuscomarginatus; (I) 
Thoropa megatympanum 

FOTO 3.50 - ESPÉCIES DE ANFÍBIOS REGISTRADOS EM AMBIENTES  
LÊNTICOS E MICROAMBIENTES 
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• Crossodactylus cf. bokermanni 

Espécie que ocorre em riachos permanentes de pequena vazão, com fundo 
areno-rochoso, margeado por mata ciliar. As espécies de Crossodactylus 
possuem hábitos diurnos e reprodução prolongada. No PEB foram registrados 
machos vocalizando e uma fêmea ovulada, indicando que estavam em período 
reprodutivo. 

As populações de Crossodactylus são bastante susceptíveis a alterações 
ambientais e existem alguns registros de declínio de populações deste gênero 
no Brasil, incluindo Crossodactylus bokermanni na Serra do Cipó (WEYGOLDT, 
1989 e ETEROVICK, com. pess). Vários indivíduos encontrados no PEB 
estavam com grande infestação de ácaros na pele, não só Crossodactylus como 
outras espécies que vivem no chão ou em rochas, como Thoropa 
megatympanum, Pseudopaludicola spp. Este fenômeno não ocorre, por 
exemplo, na RPPN Santuário do Caraça, Catas Altas (MG), com fisionomia 
vegetacional e composição de anurofauna semelhantes, onde há menos 
alteração antrópica e não se tem registro de muitos ácaros nos indivíduos de 
Crossodactylus cf. bokermanni (WACHLEVSKI, obs. pess). A grande quantidade 
destes ectoparasitos encontrados em algumas espécies no PEB pode ser um 
indício de desequilíbrio ambiental, em função da alteração do habitat, carecendo 
de um estudo mais aprofundado. 

• Leptodactylus camaquara (SAZIMA and BOKERMANN, 1978) 

Uma espécie endêmica da Serra do Espinhaço, é outra espécie com interesse 
em conservação. Leptodactilídeos que se reproduzem em tocas nos ambientes 
úmidos e cujos girinos são posteriormente carreados para poças vizinhas, onde 
completam seu desenvolvimento, são altamente vulneráveis a modificações dos 
ambientes naturais pela agricultura ou pecuária. Leptodactylus camaquara vem 
sendo considerada quase ameaçada por estar perdendo espaço para plantações 
e pastagem, além de ter suas áreas frequentemente queimadas e desovas 
perdidas pelo pisoteio do gado, problemas que atingem grande parte da área do 
PEB. 

• Thoropa megatympanum (CARAMASCHI and SAZIMA, 1984) 

É um anfíbio especializado em ambientes rupícolas. Foram observados machos 
vocalizando e se deslocando em rochas inclinadas com pequenos filetes d'água 
corrente. Os girinos deste gênero também possuem especialização para a vida 
em um filme de água corrente nas rochas, incluindo corpo dorsoventralmente  
comprimido e alongado, nadadeiras reduzidas, cauda muscular longa que, junto 
com os lábios, são usados para se movimentar e adererir ao substrato, e 
orientação vinculada à direção da queda d’água onde vivem (BOKERMANN, 
1965; ROCHA et al., 2001). Esta espécie possui distribuição restrita à Serra do 
Espinhaço em Minas Gerais, conferindo-lhe uma especial atenção para os riscos 
oferecidos pela degradação do habitat onde vive, tais como ocorrência de fogo 
nos campos rupestres, presença de gado no parque e a visitação indiscriminada 
que podem causar uma grande mortandade de adultos e principalmente girinos 
por pisoteamento de pessoas e de gado.  

• Pseudopaludicola mineira (LOBO, 1994) 

É uma espécie que, anteriormente ao presente trabalho, possuía registro apenas 
para a Serra do Cipó (MG). É um anuro muito pequeno (cerca de 15 mm) que 
possui reprodução explosiva em pequenas poças temporárias nos campos 
rupestres. É considerada quase ameaçada por receber grande pressão de 
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destruição e fragmentação do habitat causados por atividades de agricultura e 
pecuária, fogo e turismo indiscriminado (dados revisados no Global Amphibian 
Assessment. Amazonian Region Review Workshop. Species Data Summaries, 
2003), sendo que todas estas ameaças foram detectadas no PEB durante o este 
estudo.  

3.2.2.3.5 - Peixes 

O presente estudo deu ênfase ao levantamento das espécies ictíicas presentes 
nas diferentes coleções d'água encontradas no Parque Estadual do Biribiri, 
sobre o qual não existem inventários ictiológicos publicados. Portanto, os dados 
disponibilizados assumem caráter inédito e basal para o conhecimento e a 
conservação da fauna de peixes desta Unidade de Conservação. 

O Parque Estadual do Biribiri inclui várias sub-bacias hidrográficas que drenam a 
margem esquerda do rio Jequitinhonha, sendo a sub-bacia do rio Pinheiro a mais 
importante em termos de volume. A partir das áreas altas do PEB a maioria das 
drenagens exibe um padrão divergente, seguindo dali para áreas externas ao 
Parque. A qualidade dos ambientes aquáticos está relacionada ao próprio uso do 
solo historicamente estabelecido no que é hoje o perímetro do Parque, uso este 
que inclui mineração, pecuária, agricultura e, mais recentemente, atividades 
industriais, turismo e urbanização, resultando em uma profusão de fatores que 
influenciam diretamente a composição e empobrecimento da fauna de seus 
cursos d'água. Pode-se dizer que o entorno do Parque e o seu interior, por 
enquanto, divergem muito pouco em termos de paisagem e uso, situação que 
demandará grandes esforços para que o Parque Estadual do Biribiri venha a 
cumprir com seus objetivos de preservação da fauna aquática, particularmente a 
ictiofauna. 

As coletas realizadas no conjunto de ambientes aquáticos do PEB resultaram na 
listagem de 10 espécies nativas e 1 exótica de peixes (Anexo 3.05 F e G), entre 
os quais Astyanax cf. bimaculatus, Gymntus cf. pantherinus, Oreochromis sp., 
Hoplias malabaricus, Hyphessobrycon sp., Trichomycterus sp. e 
Hemipsillichthyis sp. (fotos 3.51 e 3.52). 

Considerando as 36 espécies conhecidas para a bacia do rio Jequitinhonha o 
número aqui obtido representaria pouco menos de 30% destas. Considere-se, 
contudo, que possivelmente parte das espécies aqui listadas não estejam entre 
aquelas já conhecidas para a bacia e que poderão eventualmente representar 
uma adição à lista de espécies conhecidas. 

Ainda que com número reduzido de espécies, a fauna ictíica do PEB encontra-se 
representada por formas pertencentes a grupos diversificados em termos 
ecológicos. Assim, alguns ambientes aquáticos mostram assembléias ictíicas 
que incluem espécies herbívoras e onívoras até aquelas quase estritamente 
piscívoras, as quais ocupam diferentes biótopos e estratos na coluna d'água. Em 
certa medida esta característica pode indicar relativa representatividade da 
unidade de conservação com a fauna ictíica das cabeceiras da bacia do 
Jequitinhonha. 

Quanto às diferenças existentes na composição da ictiofauna ao longo da área 
do Parque, as mesmas ocorrem em função da diversificação de ambientes aí 
presentes e as diferentes pressões às quais os mesmos foram submetidos. O 
sítio 1 (Biribiri Sul), por exemplo, inclui pontos amostrais relacionados ao córrego 
dos Cristais e ribeirão das Pedras. Estes rios foram historicamente explorados 
para extração de diamantes e outros minerais e, atualmente, o ribeirão das 
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Pedras continua sendo intensamente utilizado para extração de areia. O sítio 
inclui uma via de acesso que leva à Vila do Biribiri, ocupação humana 
circunscrita pelo Parque e que representa um atrativo turístico. A despeito deste 
conjunto de atividades lá registradas o sítio é o mais representativo do parque 
em termos de ictiofauna. 

 

 

  

  

  

Foto: Euclides Selvino Grando 

Legenda: (A) Astyanax cf. bimaculatus, (B) Gymntus cf. pantherinus, (C) Oreochromis 
sp., (D) Hoplias malabaricus , (E) Hyphessobrycon sp., (F) Trichomycterus 
sp. (acima) Hemipsillichthyis sp (abaixo). 

FOTO 3.51 - ESPÉCIES DE PEIXES REGISTRADOS 

O sítio 2 (Biribiri Norte) corresponde principalmente aos tributários diretos do 
Jequitinhonha, localizados na porção norte do PEB e inclui topografias e 
condições hídricas bastante peculiares, tendo portanto grande importância em 
termos de conservação da fauna ictíica. As condições ambientais dos 
ecossistemas terrestres nessa região parecem menos perturbadas, em especial 
às margens dos cursos d’água locais. O sítio 3 (Biribiri Leste), por sua vez, inclui 
pontos de amostragem investigados ao longo do Caminho dos Escravos. Parte 
deles são pouco importantes na manutenção da fauna aquática, cujas espécies 
presentes estão restritas às porções mais baixas do parque. 

O sítio 4 (Entorno Oeste), por fim, inclui apenas o ponto correspondente ao rio 
Pinheiro, cujo estado de assoreamento acabou por extinguir quase por completo 
a fauna de peixes que provavelmente povoava aquelas águas em tempos 
passados. A pouca representatividade deste sítio em termos ictiológicos resulta 
do descontrolado uso dos cursos d'água conduzidos a montante em áreas 
externas à unidade de conservação. 
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Foto: Euclides Selvino Grando Júnior 

FOTO 3.52 - ESPÉCIES ICTÍICAS ENCONTRADAS NO RIBEIRÃO DAS PEDRAS 

3.2.2.3.5.1 - Espécies de Interesse para Conservação e Ciência 

Entre as espécies de peixes registradas no PEB, são particularmente 
importantes aquelas cuja distribuição está associada às áreas de cabeceira, nas 
quais são relativamente freqüentes fenômenos de especiação que levam a 
endemismos. Portanto, são aqui considerados como "de interesse para 
conservação" aqueles grupos provavelmente restritos a corpos d'água do interior 
do PEB, entre os quais encontram-se as duas formas encontradas do gênero 
Trichomycterus, bem como a espécie pertencente ao gênero Hemipsillichthyis. 
Astyanax cf. scabripinnis aqui citado (foto 3.51) provavelmente compõe um 
complexo de espécies distribuídas em cabeceiras de várias bacias do sul e 
sudeste brasileiros, merecendo, portanto, também atenção sob o ponto de vista 
da conservação. 

Considerando o quase completo desconhecimento existente sobre a fauna ictíica 
do alto Jequitinhonha, a totalidade das espécies lá existentes são de interesse 
para a ciência. 

3.2.2.3.5.2 - Relevância Ecológica dos Ecossistemas Locais para a 
Conservação de Peixes 

A bacia do rio Jequitinhonha é reconhecida como área de extrema importância 
biológica para a conservação de peixes, conforme destacado em MMA (2000), 
(figura 3.12). No contexto do PEB, a sub-bacia do rio das Pedras parece ser 
particularmente importante quanto à conservação da fauna ictíica, uma vez que 
nela foram encontradas oito das dez espécies registradas durante os estudos. O 
Sítio 02 (Biribiri Norte), especificamente no ponto 12 (Campo do Caetano 
Monteiro), também representa um ambiente de extrema relevância ecológica e 
merece atenção no aprofundamento de inventários da fauna aquática. 
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           Fonte: Adptado de MMA (2000) 

FIGURA 3.12 - ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DE PEIXES NA  
MATA ATLÂNTICA MOSTRANDO A POSIÇÃO DAS BACIAS  
HIDROGRÁFICAS ESTUDADAS NO CONTEXTO GERAL 

 

3.2.2.3.6 - Macroinvertebrados Aquáticos 

Os integrantes da comunidade de macroinvertebrados bentônicos correspondem 
a um importante componente dos sedimentos de rios e lagos, sendo 
fundamentais para a dinâmica de nutrientes, a transformação de matéria e o 
fluxo de energia (CALLISTO & ESTEVES, 1998). Não obstante, tais organismos 
compreendem o maior número de indivíduos, espécies e biomassa ocorrentes 
em quaisquer ambientes dulcícolas, dentre os quais, em especial os insetos, 
dominam os sistemas de água doce, quer sob o ponto de vista numérico, quer 
sob a questão relativa a diversidade, podendo ser ultrapassados apenas pelos 
nemátodos em termos numéricos e de biomassa.  

Macroinvertebrados, por sua vez, apresentam muitas vantagens que os tornam 
ferramentas úteis para o monitoramento da qualidade das águas. Além de 
muitos grupos dispersarem independentemente dos cursos d’água durante a 
fase adulta, os seguintes aspectos podem ser relacionados: 1) sendo ubíquos, 
são afetados por perturbações em todos os tipos de águas e habitats; 2) grande 
número de espécies oferece um espectro de respostas a perturbações; 3) o 
comportamento sedentário de muitas espécies permite análise espacial dos 
efeitos das perturbações; 4) os longos ciclos de vida permitem análises temporal 
das perturbações regulares ou intermitentes; 5) amostragens e análise 
qualitativas são bem desenvolvidas e podem ser sistematizadas com 
equipamentos simples e de baixo custo; 6) a taxonomia de muitos grupos é bem 
conhecida e chaves de identificação estão disponíveis; 7) muitos métodos de 
análise de dados têm sido desenvolvidos para comunidades de 
macroinvertebrados; 8) respostas à poluição de muitas espécies comuns têm 
sido estabelecidas; 9) macroinvertebrados são adequados a estudos 

Área de estudo 
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experimentais de perturbações, e medidas bioquímicas e fisiológicas das 
respostas dos organismos individuais a perturbação estão sendo desenvolvidas 
(RESH, 1995 e ROSEMBERG & RESH, 1993). 

Na região do Parque Estadual do Biribiri, embora próximo a uma Universidade e 
nas imediações de uma importante cidade histórica, não foi localizado nenhum 
estudo focando a comunidade de macroinvertebrados, e sequer há uma relação 
de espécies ali residentes. Logo, os resultados aqui apresentados preenchem 
uma lacuna e ainda podem sugerir diretrizes de ação para estudos futuros. 

3.2.2.3.6.1 - Síntese dos Resultados  

Considerando as análises desenvolvidas numa interpretação holística de todos 
os sítios e os pontos amostrais estudados, pode-se inferir que a composição 
faunística da comunidade de macroinvertebrados nos ambientes límnicos do 
Parque foi notadamente heterogênea, em função da própria diversidade dos 
corpos límnicos ali observados. Nos ambientes de menor influência antrópica 
ocorreu uma maior riqueza e abundância de organismos, registrando águas de 
qualidade boa, limpas. Nos locais de constante visitação humana a qualidade 
das águas foi aceitável. Na localidade de Pinheiro, num dos trechos do rio 
Pinheiros, a condição das águas já passou a fortemente alterada, registrando 
uma qualidade crítica. 

No total foram registrados 54 táxons de macroinvertebrados, dentre estes N=2 
Platyhelminthes (3,7%), N=1 Annelida (1,9%) e Hexapoda/Insecta N=51 (94,4%). 
Estes resultados superam os valores obtidos por GOULART et al. (2000), os 
quais desenvolveram experimentos de colonização em substrato rochoso no 
Parque Nacional da Serra do Cipó (MG) e obtiveram um total de 12 taxa. 
Contudo, infere-se que tal discrepância é um resultado da heterogeneidade e 
complexidade dos ambientes aqui analisados, bem como a disponibilidade dos 
recursos tróficos. A figura 3.13 apresenta a distribuição de porcentagens destes 
táxons. 

Os Hexapoda/Insecta são representados por oito ordens, a saber: Coleoptera (6 
famílias - 8 táxons: Dytiscidae N=2, Gyrinidae N=2, Haliplidae N=1, Hydropsychidae 
N= 1, Noteridae N=1, e Psephenidae N=1) Diptera (4 famílias - 4 táxons: Culicidae 
N=1, Chironomidae N=1, Simulidae N=1 e Tipulidae N=1), Ephemeroptera (5 
famílias - 6 táxons: Baetidae N=2, Polymitarcyidae N=1, Euthyphlocidae N=1, 
Leptophlebiidae N=1, Tricorythidae N=1), Hemiptera (6 famílias - 11 táxons: 
Belostomatidae N=2, Gerridae N=3, Hydrometridae N=1, Naucoridae N=1, 
Notonectidae N=2, Veliidae N=2), Megaloptera (1 família - 1 táxon: Corydalidae), 
Odonata (6 famílias - 10 táxons: Aeshnidae N=2, Calopterygidae N=1, 
Coenagrionidae N=1, Gomphidae N=2, Libellulidae N=3 e Megapodagrionidae N=1), 
Plecoptera (2 família - 2 táxons: Grypopterigidae N=1, Perlidae N=1) e Trichoptera 
(6 famílias - 9 táxons: Calamoceratidae N=1, Helicopsychidae N=1, Hydropsychidae 
N=2, Leptoceridae N=2, Limnephilidae N=1 e Odontoceridae N=2) (figura 3.14). 

A distribuição destes táxons nos diferentes corpos d’água registrados no PEB foi 
freqüentemente condicionada por fatores relacionados a parâmetros abióticos 
dos corpos límnicos, tais como velocidade de corrente, tipo de substrato, 
dinâmica lótica ou lêntica das águas e diversidade de microhabitats presentes no 
ambiente (ver Anexo 3.05 H e I). 
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Hexapoda  94,4%

Platyhelminthes  3,7%

Annelida  1,9%

 

FIGURA 3.13 - DISTRIBUIÇÃO DE PORCENTAGENS DOS TÁXONS 
DE MACROINVERTEBRADOS  
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FIGURA 3.14 - DISTRIBUIÇÃO DE FREQÜÊNCIAS ABSOLUTAS DAS FAMÍLIAS DE 
MACROINVERTEBRADOS DE HEXAPODA/INSECTA  

 

Segundo OLIVEIRA et al. (1997), a composição faunística brasileira da 
comunidade de macroinvertebrados é composta por Ephemeroptera (nove 
famílias), Plecoptera (duas famílias) e Trichoptera (quatorze famílias). Estes três 
grupos são considerados os principais dentre os insetos aquáticos pelo seu valor 
como bioindicadores. Adicionalmente, a abundância destes organismos 
modifica-se no decorrer do ano, em resposta à variação de fatores ambientais ou 
simplesmente em relação aos ciclos de vida (HYNES, 1970). No presente estudo 
estes três grupos foram registrados em diferentes ambientes, compondo os 
Ephemeroptera (cinco famílias), Plecoptera (duas famílias) e Trichoptera (seis 
famílias).  
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Considerando o papel dos macroinvertebrados como bioindicadores, salienta-se 
que a análise a partir da composição faunística de cada local e o emprego do 
índice BMWP’ registrou para a maioria dos ambientes analisados uma qualidade 
de água boa, qualificando as mesmas de águas prístinas. Em dez dos pontos 
analisados o índice BMWP´ variou entre 109 pontos e 129 pontos, e ainda em 
cinco outros pontos o índice variou entre 87 e 99 pontos, valores próximos à 
casa dos 100 pontos.  

Embora tais ambientes tenham sido qualificados com uma qualidade de água 
aceitável, provavelmente uma análise noutro período pudesse, a partir de uma 
maior riqueza, caracterizar tais ambientes como águas limpas.  

Corroborando esta proposição, SCHUMUDE (1998) destaca que o processo de 
colonização e extinção de espécies em um local ocorre em diferentes escalas de 
tempo e na função de alguns processos fundamentais (facilitação, inibição e 
tolerância). Ainda sobre os macroinvertebrados é importante destacar que o 
estabelecimento de uma espécie é diretamente influenciado pelo espaço 
intersticial, pela complexidade e heterogeneidade da superfície. 

3.2.2.4 - Análise Intertemática 

A presente Análise Intertemática foi efetuada tomando-se por base as avaliações 
particulares de cada disciplina da AER, tanto no que diz respeito aos pontos de 
amostragem pesquisados quanto aos sítios e, em última instância, ao Parque 
como um todo. Para tanto, é inicialmente apresentada a caracterização dos 
pontos segundo as diferentes avaliações realizadas e a pontuação de cada área 
temática, a partir das quais obteve-se um índice médio referente à qualidade 
ambiental da área em questão.  

A caracterização específica objetiva confrontar a avaliação preliminar de cada 
ponto com os resultados relativos a cada grupo, aplicando-se índices que 
exprimam o estado de conservação ou integridade ambiental dos mesmos 
segundo as seguintes categorias: 1 - Excelente estado; 2 - Bom; 3 - Regular; 4 -
 Ruim; 5 - Péssimo. Os dados assim organizados referem-se às condições de 
preservação, integridade e demais parâmetros considerados por cada área 
temática em cada ponto. 

Além da pontuação referente ao estado de conservação dos pontos, foi também 
efetuada a discussão sobre a relevância dos mesmos no que tange à 
conservação dos recursos naturais. Neste sentido, levou-se em conta não 
apenas a integridade aparente de cada ponto, mas a presença de espécies e 
comunidades animais e vegetais indicadoras da importância específica para a 
conservação da biodiversidade in situ e/ou, em se tratando de recursos hídricos, 
por exemplo, para as comunidades e espécies de jusante.  

Com base nestas duas análises (estado de conservação e relevância) foi 
efetuada a análise de cada sítio. O Anexo 3.06 relaciona a totalidade de pontos e 
sítios analisados, suas características, problemas encontrados e índices de 
qualidade ambiental. 
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3.2.2.4.1 - Análise Intertemática para Caracterização dos Pontos 

• Sítio 1: Biribiri Sul 

− Ponto 1: Rio das Pedras 

Este ponto é caracterizado pela presença de uma barragem no rio das Pedras, 
utilizada para fornecimento de energia à Vila do Biribiri. O local apresenta uma 
vegetação bastante perturbada, sendo ainda presente elementos de Floresta e 
de Cerrado, agregando ambientes úmidos, como campo úmido e brejo, além de 
aquático. O local é muito freqüentado por pescadores e demais visitantes do 
PEB, encontrando-se bastante alterado por pastoreio, incêndios e extração de 
vegetação, entre outras causas.  

O ponto é pouco expressivo em relação à flora e à fauna local, e a presença da 
barragem também interfere na qualidade dos ecossistemas aquáticos. Contudo, 
neste ponto foram encontradas diversas espécies de peixes e de 
macroinvertebrados, possivelmente em função do fato de que, no rio das Pedras 
a montante do ponto e em seus tributários, existem áreas relativamente bem 
conservadas e de interesse para a preservação da fauna aquática e anfíbia. 

Em uma análise intertemática a partir dos valores atribuídos, pode-se portanto 
situar o valor médio de 3,57 pontos para a área, valor este que se aproxima mais 
do conceito de um estado ruim de conservação do que de um estado regular 
(quadro 3.07).  

QUADRO3.07 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
RIO DAS PEDRAS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 
Vegetação 5 Péssimo estado de conservação 
Mamíferos 4 Estado ruim de conservação 
Aves 5 Péssimo estado de conservação 
Répteis 4 Estado ruim de conservação 
Anfíbios 3 Estado regular de conservação 
Peixes 3 Estado regular de conservação 
Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,57 Estado ruim de conservação 

− Ponto 2: Alto dos Pinheiros 

Este ponto situa-se nas proximidades da estrada de ligação entre Diamantina e a 
vila de Pinheiros. O local é bastante peculiar pela presença de uma fisionomia 
mais aberta de cerrado, pouco usual no PEB. Há um setor do ponto onde a 
floresta original foi eliminada, tendo regenerado capoeiras que estão sendo 
muito pressionadas por moradores das proximidades. A área apresenta ainda 
presença de gado em abundância, áreas de pastagem, corte da vegetação e a 
presença de lixo ao longo da estrada. A maioria das espécies registradas neste 
local foi encontrada também em outros pontos.  

Quanto à fauna aquática, o ponto é pouco relevante, uma vez que no local não 
são verificados corpos d'água. Sua importância é apenas indireta por 
corresponder área de drenagens para o rio das Pedras e Pinheiro. 

Em uma análise intertemática a partir dos valores atribuídos, o valor médio 
determina que o ponto apresenta um estado ruim de conservação (quadro 3.08). 
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QUADRO3.08 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
ALTO DOS PINHEIROS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 5 Péssimo estado de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 4 Estado ruim de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes --- Não avaliado 

Macroinvertebrados --- Não avaliado 

VALOR MÉDIO 4,25 Estado ruim de conservação 

 

− Ponto 3: Cachoeira dos Cristais 

A região da Cachoeira dos Cristais e seu entorno imediato é bastante 
heterogênea, contando com a presença de uma represa, em parte vegetada por 
brejo em suas margens. 

Este ponto localiza-se relativamente próximo ao ponto 01, sendo ainda 
observados remanescentes de Cerrado e Campos Rupestres. O local sofre 
pressões as mais diversas, tais como a visitação intensiva e desordenada, 
presença de animais domésticos (cães, gado, cavalos), lixo, fogo e 
estacionamento de veículos, além do corte da vegetação nativa para retirada de 
lenha e atividades de garimpo. 

Para a flora e a fauna locais, o ponto aparentemente é pouco expressivo, dados 
os constantes incêndios que afetam a área. Para a fauna aquática, por sua vez, 
a cachoeira e a área imediatamente a jusante correspondem a um ponto de 
interesse para a conservação de peixes, considerando a diversidade de 
ambientes e a presença de espécies pouco comuns nos demais pontos.  

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
valor médio de 3,42 pontos para a área aproxima-se mais de um estado regular 
de conservação do que um estado ruim (quadro 3.09). De acordo com a análise 
das diferentes disciplinas, observa-se que a maior significância da área diz 
respeito aos ecossistemas aquáticos. A maior relevância da área, portanto, diz 
respeito à aplicação de esforços para a conservação dos recursos hídricos 
locais, principalmente se for considerada a importância do local para as 
atividades de recreação e lazer do Parque. 

QUADRO 3.09 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CACHOEIRA DOS CRISTAIS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 4 Estado ruim de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 5 Péssimo estado de conservação 

Anfíbios 3 Estado regular de conservação 

Peixes 3 Estado regular de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,42 Estado regular de conservação 
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− Ponto 4: Margem do Ribeirão das Mil Oitavas 

Área originalmente coberta por afloramentos rupestres, atualmente bastante 
alterada por retirada de vegetação, presença de gado e animais domésticos, 
extração de rochas para pavimentação, passagem de moradores da vizinhança 
e pela deposição de restos de gado descarnado, possivelmente por curtumes. É 
de grande importância, contudo, a presença de uma espécie não identificada de 
Columbina sp. (Aves, Columbiformes), ocorrência que justifica a relevância 
ambiental ou pelo menos científica do ponto como sendo grande. 

Quanto aos ecossistemas aquáticos, o ribeirão das Mil Oitavas apresentou-se 
altamente comprometido por despejos residenciais e industriais oriundos da do 
bairro Cidade Nova a montante. Não foram registradas espécies ictíicas e de 
macroinvertebrados de interesse nesse ponto. 
Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto encontra-se efetivamente em péssimo estado de conservação, 
constituindo-se no local mais perturbado do Parque (quadro 3.10). 

QUADRO 3.10 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
MARGEM DO RIBEIRÃO MIL OITAVAS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 5 Péssimo estado de conservação 

Mamíferos 4 Estado ruim de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 5 Péssimo estado de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes 5 Péssimo estado de conservação 

Macroinvertebrados 5 Péssimo estado de conservação 

VALOR MÉDIO 4,83 Péssimo estado de conservação 
 

− Ponto 5: Cachoeira da Sentinela 

Este ponto apresenta grande beleza cênica e, por isso, é muito freqüentado por 
turistas. A visitação desordenada tem gerado problemas sérios de erosão, 
depauperação do patrimônio natural, poluição sonora, pisoteio da vegetação e 
acúmulo de lixo, entre inúmeros outros impactos. Não obstante, na área foram 
registradas diversas espécies de interesse, tais como a orquídea Pleurothalis cf. 
teres e as aves Columbina sp., bacurauzinho (Chordeiles pusillus) e pica-pau-
chorão (Picoides mixtus). 

Quanto à fauna aquática, o ponto não apresentou registros de peixes, porém 
este fato pode estar mais relacionado com aspectos naturais de ocupação de 
hábitats do que necessariamente decorrentes de impactos antrópicos. Pela 
análise da macrofauna bêntica, por exemplo, observa-se que a área encontra-se 
ainda bem preservada. 

Em relação a este ponto, merece ainda atenção a presença de atividades de 
extração ilegal de areia no rio das Pedras a jusante da cachoeira. 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto aproxima-se do conceito de estado regular de conservação (quadro 3.11). 
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QUADRO 3.11 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CACHOEIRA DA SENTINELA 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 4 Estado ruim de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 4 Estado ruim de conservação 

Anfíbios 3 Estado regular de conservação 

Peixes 3 Estado regular de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,28 Estado regular de conservação 

 

− Ponto 6: Córrego do Pocinho / João de Barro 

Neste ponto foi observada uma alternância entre áreas de Cerrado, Campo 
Rupestre e Campo Limpo em bom estado de conservação, com uma série de 
espécies de interesse em conservação, tais como Leyothrix sp., Paepalanthus 
spp. (Eriocaulaceae), Drosera montana (Droseraceae), Vellozia sp. 
(Velloziaceae), Laelia sp (Orchidaceae) e Xyris (Xyridaceae) dentre as plantas, o 
beija-flor-de-gravata-verde (Augastes scutatus) dentre as Aves e o anfíbio 
Crossodactylus sp., indicador de ambientes aquáticos bem preservados.  

Apesar do bom estado geral de conservação das fisionomias vegetais do ponto, 
a área apresenta vestígios de fogo, presença de gado e lixo. Embora não 
tenham sido registradas espécies ictíicas no pequeno curso d’água observado 
nessa área, há grande diversidade de macroinvertebrados, indicando águas de 
boa qualidade.  

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto aproxima-se do conceito de bom estado de conservação, tanto em função 
das condições hídricas locais, quanto dos próprios ecossistemas terrestres 
(quadro 3.12). A avaliação ornitológica, contudo, merece destaque, uma vez que 
elementos da avifauna são bons indicadores das condições ambientais. 

QUADRO 3.12 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CÓRREGO DO POCINHO / JOÃO DE BARRO 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 2 Bom estado de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 4 Estado ruim de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios 2 Bom estado de conservação 

Peixes 2 Bom estado de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 2,42 Bom estado de conservação 
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− Ponto 7: Vila do Biribiri 

Neste ponto encontra-se a histórica Vila do Biribiri, próxima às margens do rio 
das Pedras. A mata ciliar encontra-se totalmente descaracteriza ou ausente, 
tendo sido também registrada a presença de lixo, ausência de tratamento de 
efluentes, erosão, poluição sonora, garimpo e a presença de animais domésticos 
e árvores exóticas. Apesar de todas as pressões antrópicas acima relacionadas, 
foram registradas as presenças de várias espécies de interesse na área, tais 
como o roedor arborícola Rhipidomys mastacalis e o rato-marinheiro Nectomys 
squamipes dentre os mamíferos, o maracanã-nobre (Diopsittaca nobilis) dentre 
as aves e uma espécie não identificada de lagarto da família Gymnophthalmidae. 

Quanto aos ecossistemas aquáticos, os mesmos encontram-se em parte 
perturbados, tanto em função da própria vila quanto pelos fenômenos ocorrentes 
devido à presença de duas barragens a montante do ponto. O rio das Pedras, 
nesse ponto, é um ambiente de águas lóticas e semi lóticas, de coloração 
barrenta, devido ao grande acúmulo de areia e sedimentos nas margens. De 
acordo com a análise de macroinvertebrados, contudo, a qualidade das águas é 
aceitável.  

Pela análise intertemática a partir dos valores atribuídos, pode-se portanto situar 
o valor médio de 3,57 pontos para a área, valor este que se aproxima mais do 
conceito de um estado ruim de conservação do que de um estado regular 
(quadro 3.13). 

QUADRO 3.13 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
VILA DO BIRIBIRI 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 4 Estado ruim de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 3 Estado regular de conservação 

Répteis 4 Estado ruim de conservação 

Anfíbios 5 Péssimo estado de conservação 

Peixes 4 Estado ruim de conservação 

Macroinvertebrados 2 Bom estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,57 Estado ruim de conservação 

 

− Ponto 8: Ponto das Torres 

Local que caracteriza-se por um altiplano composto por fisionomia de cerrado 
rara localmente, que trata-se de um campo cerrado desenvolvido em um tipo de 
solo inexistente ou muito escasso em outras partes do PEB. Não obstante a 
essa característica, que por si só confere ao ponto grande relevância, observam-
se severos impactos, como a retirada de solo, pastoreio, presença de espécies 
exóticas e erosão, além da presença próxima de uma grande área de 
empréstimo de terra. Encontra-se também neste ponto a presença de uma 
estação repetidora e torres de repetição. Foram registradas algumas espécies de 
interesse, tais como o beija-flor-de-gravata-verde (Augastes scutatus), o chopim-
do-brejo (Pseudoleistes guirahuro), o lagartinho Eurolophosaurus nanuzae, o 
tapeti (Silvilagus brasiliensis) e espécies vegetais como Barbacenia sp. e Xyris 
sp. Não ocorrem ambientes aquáticos nesse ponto. 
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Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto aproxima-se do conceito de estado ruim de conservação (quadro 3.14). 

QUADRO 3.14 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
DAS TORRES 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 4 Estado ruim de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios --- Não observado 

Peixes --- Não observado 

Macroinvertebrados --- Não observado 

VALOR MÉDIO 3,75 Estado ruim de conservação 

• Sítio 2: Biribiri Norte 

− Ponto 9: Voçoroca no São Miguel  

Neste ponto podem ser observadas áreas de Campo limpo e de Cerrado 
(foto 3.53). O estado geral da paisagem é bom, muito embora sejam 
encontrados indícios da presença de gado e vestígios de fogo, além da presença 
de uma grande voçoroca produzida possivelmente pela atividade de garimpo. Do 
ponto de vista da flora e da fauna terrestre, contudo, este não parece ser muito 
relevante. Foi efetuado neste ponto o registro de um número expressivo de 
espécies, incluindo algumas classificadas como ameaçadas de extinção local e 
também pertencentes às listas de espécies ameaçadas de extinção do Estado 
de Minas Gerais, tais como espécies de Vellozia (Velloziaceae) e de Xyris 
(Xyridaceae), além de indicações, por parte de entrevistas, da presença eventual 
do tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla) nessa área. Merecem também 
especial atenção as áreas de afloramentos rochosos presentes no ponto, habitat 
de uma espécie endêmica de cerrado registrada para a área do Parque, o mocó 
(Kerodon rupestris), espécie que sofre grande pressão de caça, tanto de 
subsistência quanto comercial, em toda a região. 

 

FOTO 3.53 - ÁREA DE CAMPO-LIMPO LOCALIZADA NO 
PONTO 09 (VOÇOROCA NO SÃO MIGUEL) 
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Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos pelas áreas 
analisadas, verifica-se que o ponto aproxima-se do estado ruim de conservação 
(quadro 3.15). 

QUADRO 3.15 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
VOSSOROCA NO SÃO MIGUEL 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 5 Péssimo estado de conservação 

Mamíferos 2 Bom estado de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes --- Não avaliado 

Macroinvertebrados --- Não avaliado 

VALOR MÉDIO 3,75 Estado ruim de conservação 

 

− Ponto 10: Sítio do Geraldo / Alto dos Cristais 

O ponto corresponde ao trecho superior do rio dos Cristais. Este ponto apresenta 
um dos poucos remanescentes de Floresta Estacional Semidecidual do Parque, 
que deve funcionar como área de abrigo e refúgio para diversas espécies da 
fauna. Entretanto, foram observados desmatamentos recentes e trilhas no 
interior da mata para retirada de lenha (foto 3.54), presença de gado, indícios de 
fogo e a presença de focos de Pteridium aquilinum. Nas proximidades do ponto 
existe também uma residência ainda ocupada, com a presença de animais 
domésticos e uma série de impactos sobre a paisagem local, tais como um 
açude, plantio de espécies exóticas e ausência de tratamento de efluentes. 

 

 

FOTO 3.54 - DESMATAMENTO OBSERVADO NO SÍTIO DO GERALDO (SÍTIO 
02 PONTO 10) DURANTE A AVALIAÇÃO ECOLÓGICA RÁPIDA 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto aproxima-se do estado ruim de conservação (quadro 3.16). 
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QUADRO 3.16 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
SÍTIO DO GERALDO/ALTO DOS CRISTAIS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 4 Estado ruim de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 4 Estado ruim de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes 3 Estado regular de conservação 

Macroinvertebrados --- Não avaliado 

VALOR MÉDIO 3,8 Estado ruim de preservação 

 

− Ponto 11: Rio Messias (próximo à foz) 

Este ponto apresenta remanescentes de Cerrado e Campo limpo em solo 
arenoso, encontrando-se bastante modificado em função da ocupação antrópica 
local. A paisagem encontra-se bastante modificada, com a presença de gado, 
erosão e desmatamentos. Os cursos d’água também encontram-se 
extremamente alterados por essas atividades e pela mineração, no qual o leito 
do rio Messias encontra-se totalmente soterrado, havendo notável simplificação 
de toda a biota aquática. Há, contudo, uma série de nascentes no local nas quais 
ainda observa-se certa riqueza de invertebrados aquáticos, bem como de formas 
jovens de girinos. No local ocorrem também algumas espécies vegetais de 
interesse, tais como Vellozia cf. fibrosa e Uelbemannia pectinifera. 

Através da análise intertemática verifica-se que o ponto aproxima-se do conceito 
de estado ruim de conservação (quadro 3.17). Há, porém, certa discrepância 
entre os valores anotados pelos diferentes grupos, tanto sob a ótica dos 
elementos terrestres quanto aquáticos. 

QUADRO 3.17 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
RIO MESSIAS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 2 Bom estado de conservação 

Mamíferos 5 Péssimo estado de conservação 

Aves 4 Estado ruim de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios 4 Estado ruim de conservação 

Peixes 5 Péssimo estado de conservação 

Macroinvertebrados 2 Bom estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,57  

 

− Ponto 12: Campo do Caetano Monteiro 

Este ponto caracteriza-se pela presença de uma alta diversidade de ambientes 
terrestres e aquáticos (remanescentes de mata ciliar, cerrado e campos limpos) 
oferecendo, ao que tudo indica, um bom suporte para a manutenção da fauna. 
Pela característica da vegetação e bom estado de conservação da paisagem, 
julga-se a relevância ambiental do ponto como sendo grande. Destaca-se no 
local ainda o encontro, em curto espaço de tempo (menos de uma hora), de 
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quatro serpentes da espécie Philodryas patagoniensis, espécie campestre de 
hábitos alimentares generalistas. O encontro elevado local de indivíduos dessa 
espécie sugere que a área apresente uma grande riqueza de outras espécies de 
pequeno porte, em especial roedores e anfíbios. 

As coleções d'água situadas neste ponto são também bastante representativas e 
incluem uma espécie de Pimelodidae (bagre) incomum na região. A grande 
riqueza de invertebrados aquáticos também sugere que a área seja 
relativamente bem preservada. 

Através da análise intertemática verifica-se que, quase por unanimidade, o ponto 
encontra-se em bom estado de conservação, tanto sob a ótica dos elementos 
terrestres quanto aquáticos (quadro 3.18). 

QUADRO 3.18 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CAMPO DO CAETANO MONTEIRO 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 2 Bom estado de conservação 

Mamíferos 2 Bom estado de conservação 

Aves 3 Estado regular de conservação 

Répteis 2 Bom estado de conservação 

Anfíbios 2 Bom estado de conservação 

Peixes 2 Bom estado de conservação 

Macroinvertebrados 2 Bom estado de conservação 

VALOR MÉDIO 2,14 Bom estado de conservação 

 

− Ponto 13: Tabuleiro dos Barris (Rio São João) 

O ponto apresenta uma grande área contínua de Cerrado em aparente bom 
estado, apresentando, entretanto, evidências de fogo, da presença de gado e 
trilhas com erosão. Na área foram registrados rastros de felino (Leopardus sp.) e 
da orquídea Galeandra montana (ambos de grande interesse em conservação), 
além de algumas espécies de aves, répteis e outras plantas típicas de Cerrado. 
Não foram encontrados cursos d’água nesse ponto. 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto aproxima-se do conceito de bom estado de conservação (quadro 3.19). 

QUADRO 3.19 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
TABULEIRO DOS BARRIS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 1 Excelente estado de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 3 Estado regular de conservação 

Répteis 2 Bom estado de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes --- Não avaliado 

Macroinvertebrados --- Não avaliado 

VALOR MÉDIO 2,25 Bom estado de conservação 
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− Ponto 18: Córrego Lambari 

Área plana bastante interessante que situa-se no sopé de um grande conjunto 
rochoso com cerrado rupestre, no qual há uma estreita faixa de floresta. Há 
ambientes rochosos distintos, com amplas superfícies planas de rocha e campos 
úmidos. É evidente a presença de gado e outros animais domésticos, além de 
vestígios de fogo, de coleta de sempre-vivas e de depredação de rochas, 
possivelmente para uso na pavimentação da estrada de acesso de Mendanha ao 
ponto. 

Observou-se no local algumas espécies de interesse, com destaque para a 
jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga auricapilla) e o papagaio-verdadeiro 
(Amazona aestiva) dentre as aves, diversos rastros de mamíferos e das 
espécies vegetais Barbacenia sp., Dyckia sp., Paepalanthus planifolius e Xyris 
sp. A avaliação dos macroinvertebrados indicou que o córrego Lambari 
apresenta-se em bom estado de conservação. 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto insere-se no conceito de estado regular de conservação (quadro 3.20). 

QUADRO 3.20 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CÓRREGO LAMBARI 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 4 Estado ruim de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 4 Estado ruim de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes 3 Estado regular de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3 Estado regular de conservação 
 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto insere-se no conceito de estado regular de conservação.  

• Sítio 3: Biribiri Leste 

− Ponto 14: Mata do Gombô 

O ponto apresenta um dos poucos remanescentes florestais do Parque, 
ambiente ao qual tradicionalmente atribui-se importante papel para a 
preservação da fauna de maior porte dos Cerrados, em especial mamíferos. 
Entretanto não foram registrados vestígios diretos ou indiretos da presença 
desses animais na área. Demais elementos da fauna também foram pouco 
representativos, embora no ponto tenha-se efetuado o registro de algumas 
espécies importantes, tais como o pica-pau-de-cabeça-amarela (Celeus 
flavescens) e o anfíbio Hyla saxicola, que colocam a área como de grande 
relevância ambiental. 

A mata apresenta acentuado efeito de borda em função da proximidade da BR-
367 e apresenta vestígios de fogo, lixo e desmatamento. Há invasão de capins 
exóticos em locais mais ensolarados e retirada de árvores, provavelmente para 
lenha. O ribeirão Carrapatinho, que atravessa a área, encontra-se contudo com 
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suas águas em bom estado, conforme atestaram as avaliações referentes a 
macroinvertebrados e a presença de uma espécie de peixe do gênero 
Trichomycterus. 

Através da análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o 
ponto insere-se no conceito de estado regular de conservação (quadro 3.21). 

QUADRO 3.21 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
MATA DO GOMBÔ 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 4 Estado ruim de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes 2 Bom estado de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3 Estado regular de conservação 

 

− Ponto 15: Córrego Palmital - Caminho dos Escravos 

O ponto apresenta uma área de mata ciliar bastante alterada, indicando 
evidências de fogo, presença de gado e trilhas com erosão. Há grande 
abundância local de espécies exóticas, em especial o capim meloso (Melinis 
minutiflora), além da presença próxima do Pinheiro Pinus sp. 

O ponto situa-se em altitude superior a mil metros, onde em geral os rios da 
região já não abrigam espécies ictíicas. Contudo, foram registradas três formas 
nesse ponto. Quanto à macrofauna bêntica, o ponto apresentou grande 
diversidade de formas, caracterizando águas de boa qualidade. 

Pela análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o ponto 
aproxima-se do conceito de estado ruim de conservação (quadro 3.22), porém 
muito mais em decorrência das pressões sobre os ecossistemas terrestres que, 
na ocasião da análise, encontravam-se totalmente descaracterizados pela 
ocorrência recente de fogo. 

QUADRO 3.22 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CÓRREGO PALMITAL - CAMINHO DOS ESCRAVOS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 4 Estado ruim de conservação 

Mamíferos 5 Péssimo estado de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 5 Péssimo estado de conservação 

Anfíbios 3 Estado regular de conservação 

Peixes 3 Estado regular de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 3,71 Estado ruim de conservação 
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− Ponto 16: Caminho dos Escravos - Graças a Deus 

Este ponto apresenta remanescentes de Cerrado com afloramentos rupestres, 
encontrando-se bastante alterado por incêndios e invasão abundante do capim-
gordura (Melinis minutiflora, Poaceae). Durante a AER, evidenciou-se no local a 
ocorrência de algumas poucas espécies de interesse, com destaque para o 
capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea), ave ameaçada de extinção, e 
mamíferos como Cerdocyon thous (cachorro do mato) e Silvilagus brasiliensis 
(tapeti). Não foram encontradas coleções d'água neste ponto. 

Pela análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o ponto 
encontra-se bastante alterado, encontrando-se em estado intermediário entre os 
conceitos de ruim e péssimo (quadro 3.23). 

QUADRO 3.23 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CAMINHO DOS ESCRAVOS - GRAÇAS A DEUS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 3 Estado regular de conservação 

Mamíferos 5 Péssimo estado de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 5 Péssimo estado de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes --- Não avaliado 

Macroinvertebrados --- Não avaliado 

VALOR MÉDIO 4,5 Estado de conservação entre ruim e 
péssimo 

 

− Ponto 17: Caminho dos Escravos - Córrego Água Fria 

Assim como no ponto anterior, observou-se a presença de capim-gordura em 
abundância invadindo a vegetação remanescente de Cerrado. O local é 
caracterizado por uma mata ciliar alterada, onde não se registrou espécies 
vegetais ou animais de maior importância, à exceção de Paepalanthus 
planifolius. Quanto à fauna aquática, contudo, os ambientes são mais 
heterogêneos, tornando-se propícios à manutenção de maior número de 
espécies de peixes como Trichomycterus sp., macroinvertebrados em geral e 
anfíbios como Scinax gr. catharinae.  

Pela análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o ponto 
aproxima-se do conceito de bom estado de conservação (quadro 3.24). Porém, 
novamente observa-se que esta análise é diferenciada no que diz respeito aos 
ecossistemas aquáticos e terrestres, com os primeiros apresentando os 
melhores valores. 

• Sítio 4: Biribiri Entorno Oeste 

− Ponto 19: Pinheiros - Margem do Rio Pinheiros 
Este ponto é o único efetuado no Sítio 4, que engloba a área de entorno a Oeste 
do Parque, na comunidade de Pinheiros. Por tratar-se da existência de uma 
comunidade estabelecida, ocorre intensa ocupação humana, principalmente na 
margem esquerda do rio Pinheiros e também áreas de culturas agrícolas e 
pastagens. São observados remanescentes de Floresta Estacional que contrasta 
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com as áreas de Campos Rupestres, Cerrado Ralo e Cerrado Rupestre, 
observados na margem direita do rio, dentro do Parque. Verificou-se a 
ocorrência de espécies de Floresta Estacional Semidecidual, algumas delas 
também encontradas em áreas de domínio da Floresta Atlântica como Mucuna 
urens e Platypodium elegans (Leguminosae) (MENDONÇA FILHO, 1996) e 
Guarea macrophylla (Meliaceae). 

QUADRO 3.24 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
CAMINHO DOS ESCRAVOS - CÓRREGO ÁGUA FRIA 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 2 Bom estado de conservação 

Mamíferos 3 Estado regular de conservação 

Aves 4 Estado ruim de conservação 

Répteis 3 Estado regular de conservação 

Anfíbios 1 Excelente estado de conservação 

Peixes 2 Bom estado de conservação 

Macroinvertebrados 1 Excelente estado de conservação 

VALOR MÉDIO 2,28 Bom estado de conservação 

 

O ponto apresenta diversos impactos relacionados à ocupação humana, como a 
presença de lixo, ausência de saneamento, erosão do solo, presença de gado e 
outros animais domésticos, utilização da área vizinha do Parque para o 
pastoreio, espécies vegetais exóticas e intensa descaracterização da área de 
mata ciliar remanescente às margens do rio Pinheiros. Apesar de não terem sido 
registradas espécies raras e/ou ameaçadas no sítio, os remanescentes de mata 
ciliar ainda oferecem importante suporte para a fauna do Parque e certamente 
para toda a região de entorno, merecendo especial atenção em estudos futuros.  

Quanto aos ecossistemas aquáticos, o leito do rio Pinheiro nessa região 
encontra-se extremamente assoreado, resultando na perda de biodiversidade da 
comunidade bentônica e, por conseguinte, da ictiofauna. Para ambos os grupos, 
o estado de conservação é péssimo. 

Pela análise intertemática a partir dos valores atribuídos, verifica-se que o ponto 
encontra-se bastante próximo do conceito de péssimo estado de conservação 
(quadro 3.25).  

QUADRO 3.25 - CARACTERIZAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PONTO 
PINHEIROS - MARGEM DO RIO PINHEIROS 

ÁREA TEMÁTICA VALOR ATRIBUÍDO CATEGORIA DO PONTO 

Vegetação 5 Péssimo estado de conservação 

Mamíferos 5 Péssimo estado de conservação 

Aves 5 Péssimo estado de conservação 

Répteis 5 Péssimo estado de conservação 

Anfíbios --- Não avaliado 

Peixes 5 Péssimo estado de conservação 

Macroinvertebrados 4 Estado ruim de conservação 

VALOR MÉDIO 4,83 Péssimo estado de conservação 
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Em se tratando de área urbanizada, é desejável que esta análise permita 
inclusive que as lideranças locais busquem alternativas para a recuperação das 
condições ambientais visando, entre outras coisas, a melhoria da qualidade de 
vida da própria comunidade, além de uma melhor convivência com o Parque 
vizinho. 

3.2.2.4.2 - Análise Intertemática para Caracterização dos Sítios  

Pelo método preconizado da AER, a análise pontual anteriormente realizada 
visou basicamente a amostragem das condições dos diferentes sítios de estudo 
estabelecidos para o PEB. De maneira geral e a partir da análise consensual dos 
integrantes da equipe, espera-se que esta análise tenha sido a mais abrangente 
possível, muito embora diversos aspectos do Parque e seu entorno certamente 
não tenham sido completamente avaliados. Assim sendo, a presente análise 
pontual prestou-se mais como indicativa do estado geral de conservação da 
unidade e de programas de manejo que urgem serem implementados, sendo 
que diversos problemas e particularidades somente poderão ser definitivamente 
mensurados na medida em que tais programas forem implementados. 

− Sítio 1: Biribiri Sul 

O Sítio 1 está localizado na face Sul do Parque. Limita-se a Norte pelo córrego 
Soberbo, a partir das coordenadas 7991000, 651000, até a Vila do Biribiri, e a 
partir desta em direção a Diamantina. Compreende áreas com maior pressão 
antrópica, com presença de estradas, cachoeiras com intensa visitação pública 
(pontos 3 e 5), presença de gado, extração local de areia e garimpo, depósito de 
lixo (pontos 3 e 5), restos de curtume (ponto 4), trânsito intenso de Diamantina 
para Pinheiros (passando pelo ponto 2); áreas de empréstimo de terras 
(ponto 8); ocorrência de espécies exóticas como o capim-meloso Melinis 
minutiflora (todos os pontos, exceto nos pontos 2 e 6), a braquiária Brachiaria sp. 
(todos os pontos, exceto nos pontos 2, 3 e 6) e Pinus sp. (ponto 8), dentre 
outros. 

São também encontradas áreas com afloramentos rupestres bem alterados, 
como no ponto 4, ou sob forte pressão antrópica próximo às cachoeiras dos 
Cristais e da Sentinela (pontos 3 e 5). No ponto 6, na área conhecida como João 
de Barro, foi observada uma área de Campo Rupestre melhor preservada e de 
Campo Limpo com espécies importantes para conservação. 

No ponto 4, região do rio Mil Oitavas, a área está bastante antropizada sendo 
observado muitas espécies pioneiras, Cerrado Ralo e remanescentes de Campo 
Rupestre bastante alterados. 

No Sítio 1 são encontradas algumas espécies de interesse especial para 
conservação, com parte destas posicionadas nas listas de espécies ameaçadas 
de extinção de Minas Gerais. O Sítio de um modo geral encontra-se bem 
degradadado, principalmente próximo a Diamantina. A maior parte da área está 
ocupada por vegetação campestre, sendo também observadas áreas de Cerrado 
Ralo, Floresta Estacional e áreas antropizadas, dentre as quais merece 
destaque o bairro Cidade Nova, incluído nos limites do Parque. 

Quanto aos ecossistemas aquáticos, o sítio é rico em drenagens, incluindo as 
principais áreas de interesse para visitação. Em sua maioria, contudo, esses 
recursos hídricos encontram-se bastante perturbados, dadas as diversas 
pressões anteriormente assinaladas. 
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A partir de uma média das análises efetuadas nos oito pontos de análise do sítio, 
considera-se que a maior parte do mesmo acha-se em estado intermediário 
entre regular e ruim de conservação, com maior tendência ao último conceito 
(média = 3,63 pontos). Existem setores em que se considera o estado de 
conservação como em melhor estado, porém estes devem ser considerados 
como exceção. Desta maneira, pode-se afirmar que este Sítio somente poderá 
ser efetivamente uma área de conservação se forem aplicadas medidas rápidas 
e enérgicas que garantam a preservação dos remanescentes da vegetação 
original e dos recursos hídricos nessa área. Ressalta-se ainda que este Sítio 
apresenta um número bastante simplificado de espécies de maior interesse, 
apresentando portanto relevância média para conservação. 

− Sítio 2: Biribiri Norte 

O Sítio 2 compreende áreas a Norte do PEB. Está delimitado a Sul pelo Córrego 
Soberbo, a Leste pelo Córrego Palmital, a Oeste pelos Rios das Pedras e 
Pinheiros e a Norte pelo encontro dos rios Pinheiros e Jequitinhonha. Inclui as 
áreas mais preservadas do Parque, em especial as de Campo Limpo e Cerrado 
no ponto 11 e uma extensa área contínua de Cerradão, no ponto 13. Entretanto, 
são também encontradas áreas bastante perturbadas, com voçorocas (ponto 9), 
além da presença de gado, vestígios de fogo e de corte de madeira, estes 
últimos também observados no ponto 10, onde foi detectada a presença de 
Pteridium aquilinum nas áreas alteradas.  

Neste Sítio foram evidenciadas diversas espécies importantes para a 
conservação. Em alguns casos, indivíduos jovens de espécies da fauna ou 
regeneração de espécies vegetais como o jacarandá-da-bahia Dalbergia nigra 
(Leguminosae) foram encontrados, demonstrando a importância da área como 
local de recrutamento das espécies. O Sítio apresenta regiões bem preservadas 
como o Cerradão observado no extremo Norte e áreas de Floresta Estacional, 
acima da Cachoeira dos Cristais, próximo ao Córrego São Miguel. Ocorre 
predominância de formações campestres ao longo da Serra dos Cristais a 
Sudoeste e vários afloramentos rochosos a Norte. Formações campestres com 
Campos Limpos, Úmidos e Secos, foram observados na porção Sul e Centro-
Norte do Sítio, onde se constatou a presença de muitas áreas erodidas ou 
garimpos antigos. 

A partir de uma média das análises efetuadas nos seis pontos de análise do 
Sítio, considera-se que a maior parte do mesmo acha-se em estado regular de 
conservação (média = 3,08 pontos). No geral, este Sítio encontra-se mais 
degradado em seus limites, onde a pressão antrópica é maior, ao passo que 
suas áreas mais internas encontram-se melhor preservadas, tanto no que se 
refere aos ecossistemas terrestres quanto aquáticos. Ressalta-se ainda que este 
Sítio apresenta um número relevante de espécies de maior interesse em 
conservação, sendo possível que a maior parte das espécies de médio e grande 
porte encontre refúgio local exatamente nesta área. O Sítio, portanto, apresenta 
alta relevância para conservação. 

− Sítio 3: Biribiri Leste 

Delimitado a Oeste pelo Córrego Palmital, a Leste pela BR-367 e a Norte por 
Mendanha, este Sítio engloba áreas na porção Leste do Parque, inclusive a 
mata do Gombo, apresentando um nível razoável de conservação. Campos 
Rupestres e Campos Úmidos possuem ocorrência predominante, além de serem 
observadas áreas de Cerrado Ralo, remanescentes de Cerrado Típico e alguns 
afloramentos com espécies de Campo Rupestre.  
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Nas vertentes de córregos ocorrem remanescentes de Floresta Estacional, em 
mosaico com espécies de Cerrado e Cerrado Rupestre nas encostas das serras. 

Este Sítio encontra-se profundamente modificado pelas pressões antrópicas, 
sendo bastante evidentes os incêndios constantes no mesmo e a grande 
predominância de espécies vegetais exóticas. A partir de uma média das 
análises efetuadas nos seis pontos de análise, considera-se que a maior parte 
acha-se em estado regular de conservação, com tendências ao estado ruim 
(média = 3,37 pontos).  Salvo raras exceções, não foram registradas nesse Sítio 
espécies de maior interesse em conservação. Não obstante, a área apresenta 
grande beleza cênica, em especial ao longo do Caminho dos Escravos. O Sítio 
pode ser considerado como de média relevância para conservação. 

− Sítio 4: Entorno Oeste (Vila de Pinheiros) 

Este sítio engloba exclusivamente a comunidade de Pinheiros, onde ocorrem 
grandes pressões antrópicas sobre os elementos naturais. A análise a ser feita 
compreende basicamente a mesma efetuada para o ponto 19. Desta maneira, 
entende-se que o Sítio como um todo apresenta um estado péssimo.de 
conservação (valor = 4,83). 

3.3 - Patrimônio Cultural Material e Imaterial 

Para a realização dos trabalhos, foram consultados os registros de sítios 
arqueológicos no Sistema de Gerenciamento de Patrimônio Arqueológico do 
IPHAN em busca de dados sobre ocorrências de sítios arqueológicos no 
município de Diamantina. Constatou-se que já havia cinco sítios sob rocha 
cadastrados (Abrigo Dois Corações, Passo Preto, Rio Batatal, Lapa da Raiz e 
Lapa do Lagrado), que se encontram fora do perímetro do Parque, estes haviam 
sido cadastrados por C. M. Guimarães, professor da UFMG, durante suas 
vistorias na década de oitenta neste município e adjacências, quando também 
cadastrou outros sítios nos municípios do Serro, Gouveia e Datas. 

Mais recentemente, A. Isnardis, também vinculado a esta mesma instituição de 
pesquisa, vem levantando novos sítios arqueológicos pré-coloniais, sobretudo no 
município de Diamantina. 

O Setor de Arqueologia do Museu de História Natural, recentemente elaborou 
um projeto1 para a Missão Franco Brasileira, que será coordenada pelo 
Professor André Prous, que pretende abarcar, dentre outras, a região de 
Diamantina. 

No que se refere a sítios de interesse histórico, a priori, sabia-se da grande 
possibilidade de se encontrar sítios relacionados à mineração (ruínas, catas, 
aquedutos, mundéus, minas, regos, barragens, quilombos, estradas reais, 
caminhos de cavaleiro, além de caminhos não oficiais ou de contrabando, etc.), 
dentre outros. 

                                                

1 "Estudo Arqueológico das Zonas de Transição entre Bacias Hidrográficas do Estado de Minas 
Gerais" (Coordenação Geral: André Prous e equipe), 2004. 
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3.3.1 - Contextualização da Arqueologia Pré-colonial 

Como citado anteriormente, não há ainda informações aprofundadas sobre a 
arqueologia da região de Diamantina e seu entorno, a não ser, baseando-se em 
dados superficiais observados durante o levantamento e dados cadastrais 
anteriores de alguns sítios pré-coloniais. 

O mais conhecido, por enquanto, são as escarpas ou afloramentos quartizíticos 
sempre próximos a cursos d'água, com determinados testemunhos 
arqueológicos, sobretudo figurações rupestres, e em alguns casos, presença de 
material no piso, como instrumentos lascados e polidos (além de outros indícios 
de uso como quebra-cocos e afiadores em alguns blocos fixos). Obviamente, por 
não conhecer a eventual estatigrafia destes sítios e por não haver ocorrido 
datação de seus vestígios, não se pode especular ainda sobre a idade destas 
ocupações. O que se sabe, é que na região da Serra do Cipó há datações de 
vestígios humanos oriundos do período Holoceno Antigo como também de 
alguns séculos atrás. Durante milênios a região do Espinhaço parece ter sido um 
importante referencial do ponto de vista cultural e ambiental de grupos humanos. 

No que se refere às figurações rupestres, testemunhos de fácil visibilidade e por 
isto, de mais rápida identificação e análise, pode-se afirmar que seus conjuntos 
principais podem ser atribuídos à conhecida Tradição Estilística Planalto, que 
predomina na região central de Minas Gerais. Esta mesma unidade estilística 
também é observada no norte do Paraná, São Paulo e Goiás. Caracteriza-se, 
pela predominância de formas de animais, muitos deles cervídeos e peixes, 
associados a conjuntos de traços, pontos, figuras geometrizantes simples, como 
também a antropomorfos filiformes. As figuras são em sua grande maioria 
elaboradas com tinta diluída, monocrômica, em tons avermelhados. 

Comparando o padrão gráfico das figurações do Espinhaço, em especial a 
anatomia das figuras zoomorfas, percebe-se que as mesmas apresentam mais 
detalhamento e leveza em suas formas. Tradição da região cárstica de Lagoa 
Santa. Outro aspecto que chama atenção no tratamento gráfico das figuras é o 
preenchimento das mesmas com traços, pastilhas e pontos, menos comum na 
região do calcário. 

Neste sentido, as figurações de Diamantina se assemelham bastante com os 
conjuntos de grafismos rupestres conhecidos e pesquisados da Serra do Cipó. 
Mesmo assim, conhece-se muito pouco para "homogeneizar" o padrão técnico 
destas áreas, que devem possuir particularidades estilísticas e cronológicas. 

Pode ser observado na superfície de alguns abrigos, sedimentos orgânicos 
provavelmente arqueológicos, com eventuais artefatos, no entanto, muitos 
destes indícios foram perturbados pelas ocupações pretéritas, principalmente 
nos últimos séculos. Uma questão recorrente nas observações de campo foi a 
de que muitos destes abrigos, a partir do século XVIII, foram utilizados por 
garimpeiros, tropeiros, catadores de sempre-viva, dentre outros. Muitas destas 
lapas apresentam sinais de fuligem sobre as figurações rupestres, jiraus e 
estruturas de fogueiras, fogões e vasilhames. Por sua vez, estas ocupações 
apresentam importante valor etnográfico e histórico. 

Um elemento que também chamou a atenção, foi a dificuldade de se encontrar 
sítios pré-coloniais em locais a céu aberto nesta região, em especial. As 
atividades de mineração desenvolvidas desde o período colonial provocaram (e 
ainda provocam) de forma decisiva o mascaramento ou destruição de eventuais 
sítios pré-coloniais, que de modo geral, são encontrados implantados em 
terraços, praias e encostas suaves de colinas. 
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Apesar da beleza de muitas localidades de Diamantina, percebe-se as marcas 
catastróficas da atividade mineradora, que provocou um alto nível de 
degradação ambiental, comprometendo, sobretudo, o leito natural de drenagens 
e alterações em suas feições paisagísticas originais. 

A área em que se insere o PEB apresenta uma grande potencialidade no que se 
refere à temática "Patrimônio Arqueológico" possuindo sítios arqueológicos com 
testemunhos da ocupação pré-colonial, bem como, do período histórico. 

3.3.2 - Descrição dos Sítios Históricos e Arqueológicos 

Foram identificados 18 sítios de interesse arqueológico (figura 3.15), sejam 
possuidores de testemunhos pré-coloniais ou de interesse histórico. No quadro 
3.36 é apresentada a denominação de cada sítio, sua tipologia geral e a 
localização em Coordenadas UTM. 

3.3.2.1 - Lapa do Mané Salú 

Trata-se de uma pequena lapa quartizítica de interesse histórico, que segundo 
informantes locais já foi moradia do Sr. Mané Salú (foto 3.55). Em seu interior 
podem ser observadas as seguintes estruturas: uma pequena fornalha e 
bastante lixo, caco de vidro, plástico e até "despachos" afro-brasileiros. 
Aproximadamente 10 m de profundidade por 20 m de largura. Teto com 
aproximadamente 3 m de altura. Fuligem aparentemente recente em todo seu 
teto. Possui buracos no chão para fechar com palha e madeira a entrada da 
gruta. Ocupação recente.  

  

  
Fotos: Alenice Baeta 
Legenda: (A) Vista geral, (B) Lixo; (C) Buraco de forno recente; (D) Cinzas e carvões recentes 

FOTO 3.55 - LAPA DO MANÉ SALÚ 

A B 

C D 
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FIGURA 3.15 – LOCALIZAÇÃO AÇÃO DOS SÍTIOS DE INTERESSE  
ARQUEOLÓGICO  
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QUADRO 3.26 - SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS, TIPOLOGIA GERAL E LOCALIZAÇÃO 

SÍTIO ARQUEOLÓGICO TIPO DE SÍTIO COORDENADA 
UTM 

Lapa do Mané Salú Histórico 
(em abrigo sob rocha) 0645854/7987606 

Lapa da Sentinela Pré-Histórico  
(em abrigo sob rocha) 0646121/7989240 

Sítio de Mineração da Sentinela Histórico 
(a céu aberto) 0646301/7989024 

Antiga Tapera do rio das Areias Histórico 
(a céu aberto) 0646200/7989010 

Sítio de Mineração do Paredão do 
Coronel 

Histórico 
(a céu aberto) 0646362/7990906 

Lapa dos Desenhos Pré-colonial e histórico 
(em abrigo sob rocha) 0646566/7990999 

Lapa da Henriqueta  Histórico  
(em abrigo sob rocha) 0645485/7993591 

Lapa do Barril Pré-colonial  
(em abrigo sob rocha) 0651464/7998582 

Sítio de Mineração do Barril Histórico  
(a céu aberto) 0651250/7998523 

Trechos do Caminho dos Escravos Histórico  
(a céu aberto) 

0652222/7993332 
(início de calçamento) 
0652326/7993557 

(Continuação da estrada - 
lado direito do córrego Duas 

Pontes) 
0652664/7994292 

(1o trecho de “zigue-zague” da 
estrada) 

0652843/7994522 
(2o trecho de “zigue-zague” da 

estrada) 
0653095/7995529 

(Trecho sem calçamento) 
0653286/7995721 

(Início de novo calçamento) 
0653387/7995732 

(Escoras de ponte extensa) 
0653404/7995756 
(Fim do calçamento) 

Lapa de Tropeiro do Caminho de 
Mendanha 

Histórico  
(em abrigo sob rocha) 0651521/7989248 

Gruta da região de Santa Apolônia Histórico 0651530/7994591 

Lapa de Santa Apolônia 
Histórico  

(em abrigo sob rocha e a 
céu aberto) 

0651036/7995067 

Garimpo I Santa Apolônia Histórico  
(a céu aberto) 0650945/7995199 

Garimpo II da Santa Apolônia Histórico  
(a céu aberto) 0651189/7994397 

Lapa do Maneta Histórico  
(em abrigo sob rocha) 0651397/7994412 

Capela e cemitério - Santa Apolônia 
(Fazenda do Sr. Geraldo Sales de 
Miranda) 

Histórico  
(a céu aberto) 0649040/7993760 

Muro antigo Santa Apolônia (Fazenda 
do Sr. Geraldo Sales de Miranda) 

Histórico  
(a céu aberto) 0649015/7993994 
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3.3.2.2 - Lapa da Sentinela 

Este abrigo possui 60 metros de comprimento, sendo que as zonas abrigadas 
não ultrapassam 3 metros de profundidade. Trata-se de um importante sítio 
arqueológico, por conter um grande número de figurações rupestres pré-
coloniais (foto 3.56). Lamentavelmente, em função da proximidade de uma 
cachoeira (muito visitada por turistas), que se situa a 300 metros da estrada que 
interliga a sede de Diamantina a Vila do Biribiri, o local se encontra muito mal 
conservado, com vários focos de lixo e depredação (quadro 3.26). 

Da estrada dá para avistar o paredão e algumas de suas pinturas, atraindo 
curiosos. Vários locais da parede apresentam rabiscos de giz, carvão, incisões e 
tinta, muitos deles sobre as figurações rupestres. 

No que se refere às pinturas, apesar da exposição ao sol, principalmente da 
zona norte do abrigo, boa parte das figuras ainda apresentam um bom nível de 
visibilidade. No entanto, há vários focos de desplacamento das paredes, 
comprometendo a integridade de algumas figurações. Na zona sul do abrigo 
também pode ser observado marcas de fuligem no teto, possivelmente pré-
históricas. 

Nos compartimentos laterais deste grande abrigo os pisos apresentam 
sedimento orgânico, no entanto, a parte central é composta por um grande 
patamar rochoso. 

As figurações rupestres são em geral temas e cenas típicas da Tradição 
Estilística Planalto, apresentando um domínio visual de representações de 
cervídeos preenchidos por traços. 

Os Anexos 3.07 A e B apresentam o croqui topográfico com a planta baixa do 
sítio e o detalhe das pinturas rupestres. 

  

  

A B 

C D 
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Fotos: Alenice Baeta 

Legenda: (A) Vista frontal do paredão; (B) Grafismos rupestres; (C) Detalhe de grafismo rupestre - 
cervídeo; (D) Detalhe de grafismo rupestre; (E) Detalhe de grafismo rupestre; (F) 
Detalhe de grafismo rupestre; (G) Detalhe de grafismo rupestre; (H) Detalhe de 
grafismo rupestre; (I) Vista geral; (J) Vista panorâmica. 

FOTO 3.56 - LAPA DA SENTINELA 

 

3.3.2.3 - Sítio de Mineração da Sentinela 

Acima da cachoeira da sentinela, na margem esquerda pode ser avistado um 
complexo antigo de mineração de ouro composto por canais (alguns trechos com 
escoros de pedra), regos, catas e montículos de seixos (foto 3.57). 

E F 

G H 

 I J 
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QUADRO 3.27 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA LAPA DA 
SENTINELA 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO DO 
SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA  ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte 
Sujidades naturais X   Casas de bichos  

Exposição ao Sol   X Principalmente a área direita do abrigo. 

Escorrimentos Minerais 
 X  

Em algumas fendas dos suportes podem 
ser observados escorrimentos minerais, 
principalmente na porção sul do abrigo. 

Descamações  X  Observada em todo o suporte. 

Pichações  X   

Piso do abrigo 
Esburacamentos    Não foram observados sinais de 

escavações irregulares. 

Vegetação queimada    Não foi encontrado. 

Lixo 

  X 

Há muitos focos de lixo no entorno do 
sítio, em especial no local destinado a 
estacionamento e na parte baixa da 
cachoeira da Sentinela 

 

  

Fotos: Alenice Baeta 

Legenda: (A) Vista geral; (B) Canal. 

FOTO 3.57 - SÍTIO DE MINERAÇÃO DA SENTINELA 

 

3.3.2.4 - Antiga Tapera do Rio das Areias 

Situada a beira do córrego das Areias, na meia encosta de uma colina. 
Apresenta restos de alicerces de pedras de uma antiga tapera. Ao lado encontra-
se estrutura de forno também em alvenaria pétrea. Possivelmente, neste local 
havia uma moradia que abrigava garimpeiros que exploravam este vale.  

3.3.2.5 - Sítio de Mineração do Paredão do Coronel 

Local de garimpo antigo situado à margem direita da estrada de rodagem atual 
que liga Diamantina à Vila de Biribiri (foto 3.58). Possuem muro antigo de 

A B 
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contenção, catas e possíveis mundéus com cascalho revirado. Ao fundo grande 
paredão abrigado sem, contudo, apresentar nenhum registro de grafismos 
rupestres. 

  

Fotos: Alenice Baeta 

Legenda: (A) Vista geral; (B) Estrutura de exploração mineral. 

FOTO 3.58 - SÍTIO DE MINERAÇÃO DO PAREDÃO DO CORONEL 

 

3.3.2.6 - Lapa dos Desenhos 

Abrigo quartizítico com 26 metros de abertura por 15 metros de profundidade, 
exposto para NW. Apresenta momentos diferenciados de ocupação: pré-colonial 
e histórico. Nas paredes internas inclinadas há registros de figurações rupestres 
(parede E e W), o piso interno é bem orgânico, mas pode ser em decorrência 
das ocupações pretéritas (foto 3.59). 

Os conjuntos rupestres compostos por poucas pinturas remanescentes, 
apresentam representações sobretudo de cervídeos. Mas há alguns vestígios 
não identificados abaixo de marcas de fuligens antigas. Compondo com estas 
figurações, há algumas inscrições peculiares de interesse histórico. Trata-se de 
desenhos sobretudo de casarões feitos em carvão e hematita, possivelmente. 
Há também registros mais recentes como "Roberto Carlos é Brasa", atestando a 
depredação da lapa. 

Esta lapa apresenta inúmeras estruturas de moradia, que aparenta ter sido mais 
permanente. Apresenta na porção leste camas em taquaras, muros de pedra na 
parte central (em sua entrada). Na lateral W há fogão com trampe, jirau e uma 
pequena bacia natural de água cercada por pedra logo abaixo de uma pequena 
nascente de água. 

Este sítio apresenta características bastante especiais merecendo um 
monitoramento periódico, preservação especial e valorização de todos os seus 
aspectos: paisagísticos, históricos, pré-coloniais (quadro 3.27). A princípio, 
sugere-se que este deva permanecer restrito a visitações públicas controladas. 

O Anexo 3.07 C apresenta o croqui topográfico com a planta baixa do sítio. 

A B 
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Fotos: Alenice Baeta 

Legenda: (A) Detalhes de sobreposições de desenhos históricos sobre pré-históricos; (B) Possível 
quebra cocos; (C) Detalhes de sobreposições de desenhos históricos sobre pré-
históricos; (D) Detalhes de sobreposições de desenhos históricos sobre pré-históricos; 
(E) Desenhos históricos; (F) Grafismos pré-históricos. 

FOTO 3.59 - LAPA DOS DESENHOS 

 

3.3.2.7 - Lapa da Henriqueta 

Pequena Lapa perto da Vila do Biribiri com sinais de uso recente. Apresenta uma 
estrutura de fogão e jirau em seu interior (foto 3.60). 

E F 

C D 

B A 



 3.125

QUADRO 3.28 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA LAPA DOS 
DESENHOS 

INCIDÊNCIA CONSERVAÇÃO 
DO SÍTIO 

ARQUEOLÓGICO BAIXA  MÉDIA ALTA  
OBSERVAÇÕES 

Parede do Abrigo/Suporte  
Sujidades naturais  X  Casas de bichos 
Exposição ao Sol    Não há 
Escorrimentos 
Minerais 

 X  Em algumas fendas dos suportes 
podem ser observados 
escorrimentos minerais.  

Descamações   X Observada em todos os suportes 
pintados.  

Pichações  X  Há uma depredação que chamou 
atenção: "Roberto Carlos é brasa." 
Obs: As inscrições históricas 
(desenhos de casas coloniais) não 
devem ser interpretadas como um 
tipo "depredação" comum. 

Piso do abrigo 
Esburacamentos    Não foram observados sinais de 

escavações irregulares. 
Vegetação local 
queimada 

   Não foi encontrado. 

Lixo    Não foi encontrado. 
 

3.3.2.8- Lapa do Barril 

Situada em uma localidade de grande beleza paisagística composta por um 
conjunto de grandes paredões no vale do córrego São José. 

As poucas pinturas rupestres podem ser vistas em uma pequena parede, não 
abrigada. Trata-se de representações de figuras geométricas tais como pontos, 
pente e grade, temas também comuns na Tradição Planalto. De qualquer forma, 
é interessante notar a rara ausência de cervídeos. Na lateral desta parede há 
uma fenda por onde é possível acessar um mirante natural, de onde se avista 
parte do vale. Possivelmente esta passagem era um importante referencial para 
os homens pré-históricos (foto 3.61). Os Anexos 3.07 D e E apresentam o croqui 
topográfico com a planta baixa e o detalhe das pinturas rupestres. 

  
Fotos: Alenice Baeta 
Legenda: (A) Estrutura de acampamento; (B) Estrutura de fogão. 

FOTO 3.60 - LAPA DA HENRIQUETA 

A B 
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Fotos: Alenice Baeta 

Legenda: (A) Vista da entrada; (B) Detalhe de grafismos rupestres - Figura geométrica; (C)  
Detalhe de grafismo rupestre; (D) Detalhe de grafismos rupestres - Figura geométrica; 
(E) Vista do local onde se localizam os grafismos; (F) Mirante; (G) Vista Geral. 

FOTO 3.61 - LAPA DO BARRIL 

A B 

C D 

E F 

G 
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QUADRO 3.29 - AVALIAÇÃO SOBRE ESTADO DE CONSERVAÇÃO LAPA DO 
BARRIL 

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 não se constitui em um 
abrigo, estando exposto às 
intempéries de forma direta. 

Escorrimentos 
Minerais X    

Descamações  X   

Pichações    Não foi identificado 

Piso do abrigo 

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

Vegetação local 
queimada    Não foi encontrado. 

Lixo    Não foi encontrado. 

 

3.3.2.9 - Sítio de Mineração do Barril 

À beira do rio São José pode ser avistado um complexo antigo de mineração de 
ouro composto por canais, regos, catas e montículos de seixos. Minerações 
recentes se sobrepõem a antigas atividades de garimpo. 

3.3.2.10 - Trechos do Caminho de Escravos 

Foi construído no início do século XIX, pelo intendente da Câmara, um trecho de 
estrada real que interligasse as minas de Mendanha a Diamantina. Infelizmente 
parte deste caminho já se encontra totalmente destruído, principalmente nos 
trechos mais próximos da sede de Diamantina (foto 3.62). 

Os trechos que ainda preservam o calçamento original devem ser monitorados 
de forma a impedir que os processo erosivos o destruam. 

De qualquer forma, nenhum tipo de "restauração" ou intervenção devem ser 
realizadas nestes trechos sem estudos e projetos muito bem detalhados 
coordenados por especialistas em restauração de bens imóveis histórico-
arqueológicos. Estes estudos deverão ser aprovados e fiscalizados pelo Instituto 
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (IEPHA) e Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).  

3.3.2.11 - Lapa do Tropeiro - Caminho de Mendanha 

Ao longo do caminho de Mendanha a Diamantina há uma lapa que apresenta 
indícios de Ter sido um importante ponto de parada para os viajantes. Possui 
muita fuligem no teto e estruturas de combustão (foto 3.63). 



 3.128
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 Foto: Alenice Baeta 

 Legenda: (A) Parte restaurada; (B, C) Calçamento original; (D) “Zigue-zague” do caminho; (E) 
Detalhe da largura da estrada; (F) Trecho muito bem conservado do calçamento original; 
(G) Vala para desvio de água de enxurrada; (H) Vista geral do caminho; (I) Estrutura da 
ponte. 

FOTO 3.62 - CAMINHO DOS ESCRAVOS 

 

  

  Fotos: Alenice Baeta 

  Legenda: (A) Vista geral; (B) Vista interna. 

FOTO 3.63 - LAPA DO TROPEIRO  

 

3.3.2.12 - Gruta na região de Santa Apolônia 

Estruturas antigas e recentes de garimpo (foto 3.64). O local se apresenta 
bastante degradado. Dutos compridos e galerias com teto baixo passando por 
baixo da serra. Pequeno muro de pedras escorando um caminho dentro da 
gruta. 

3.3.2.13 - Lapa de Santa Apolônia 

Lapa com fuligem no teto e indícios de ocupação. Possui as seguintes medidas: 
2,50 de abertura do teto; aproximadamente 30 m de largura. Pouco profunda 
com alguns locais com teto muito baixo (foto 3.65). Esta loca foi habitada pelo 
“seu Raimundo de Adão” por muito tempo, segundo informação oral. 

B A 

I I 
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  Fotos: Alenice Baeta 

  Legenda: (A) Entrada; (B) Estrutura de mineração; (C) Túnel. 

FOTO 3.64 - GRUTA NA REGIÃO DE SANTA APOLÔNIA 

 

  

  Fotos: Alenice Baeta 

  Legenda: (A) Vista geral; (B) Vista interna. 

FOTO 3.65 - LAPA DE SANTA APOLÔNIA 

3.3.2.14 - Garimpo Antigo I de Santa Apolônia 

Local em que foi encontrado fragmento de cerâmica neobrasileira. 
Provavelmente este caco foi carreado da lapa logo acima e separado pelos 
garimpeiros que mineraram o local, tendo em vista que o córrego que passa na 
região estava bastante revolvido e o pedaço de cerâmica de dimensões 15 cm x 
7,5 cm x 1 cm estava em uma pedra na beira do regato (foto 3.66).  
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 Fotos: Alenice Baeta 

 Legenda: (A) Vista da Serra de Santa Apolônia; (B) Cerâmica Neobrasileira. 

FOTO 3.66 - GARIMPO ANTIGO I  

 

3.3.2.15 - Garimpo Antigo II da Santa Apolônia 

Área de antigo garimpo próximo a uma pequena lapa no caminho de Santa 
Apolônia (foto 3.67). Cascalho revirado. 
 

 

Foto: Alenice Baeta 

FOTO 3.67 - GARIMPO DE SANTA APOLÔNIA 

 

3.3.2.16 - Lapa do Maneta 

Ocupação atual de camponeses para colher sempre-viva. Quando estivemos lá 
tinha uma família alojada na Lapa. Local de garimpo antigo e atual. Forno 
recente e em funcionamento. As paredes da lapa se encontram bastante 
escurecidas pela fuligem deste forno que está no centro da lapa (foto 3.68). 
 

A B 
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Fotos: Alenice Baeta 
Legenda: (A) Vista geral; (B) Ocupação atual; (C) Fogão em funcionamento 

FOTO 3.68 - LAPA DO MANETA 

 

3.3.2.17 - Capela e Cemitério na Fazenda Santa Apolônia 

Situada dentro do perímetro do PEB, na fazenda do Sr. Geraldo S. de Miranda. 
Na área próxima à sede da fazenda existe um muro cercando o antigo cemitério 
de escravos. Foram observadas na mesma área as ruínas de uma antiga capela 
ou oratório. As pedras do muro se encontram em bom estado de conservação 
(foto 3.69). Em torno desta estrutura existem pés de café, jambo e laranja. 

 
  Foto: Alenice Baeta 
  Obs. segundo informações era um cemitério e uma capela 

FOTO 3.69 - VESTÍGIOS DE ESTRUTURA DE MURO 
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3.2.2.18 - Antigo Muro da Fazenda Santa Apolônia 

Possível divisa de propriedade ou de pasto de fazenda atualmente do Sr. 
Geraldo Sales de Miranda. A parte superior do muro se encontra totalmente 
destruída, contudo, sua base ainda está perfeita (foto 3.70). Segundo o Sr. 
Geraldo, o muro foi destruído por pessoas na busca de um tesouro, tendo estes 
recebido a informação do tesouro em uma seção espírita. Este muro possui 
aproximadamente 45 m x 16,5 m. 

 

 

   Foto: Alenice Baeta 

FOTO 3.70 - MURO ANTIGO 

3.4 - Socioeconomia 

Os dados apresentados para a socioeconomia são o resultado no levantamento 
realizado no PEB, baseado em entrevistas com os moradores e representantes 
de comunidades locais. 

Considerando a realidade das organizações locais, ou seja, na região a grande 
maioria das comunidades possui um núcleo/aglomerado definido, sendo que 
dentre os moradores entrevistados existe um sentido de “pertencimento” a 
determinada comunidade. 

Assim, convencionou-se tratar os residentes como “moradores”, e os não 
residentes na área do Parque, que possuem terreno dentro dos limites do 
mesmo, como “proprietários”. Ressalta-se que a terminologia utilizada apenas 
tenta expressar a relação das pessoas com o imóvel, não traduzindo 
necessariamente a real situação fundiária existente, sendo uma necessidade 
premente a realização do levantamento da situação fundiária do Parque. 

No diagnóstico socioeconômico realizado, os núcleos comunitários foram 
compreendidos no sentido de fazerem parte não somente de um referencial 
geográfico, de localização das pessoas, mas sim de um sistema de relações 
sociais e econômicas. De acordo com RIBEIRO et al. (2002a) a comunidade 
para os agricultores do Alto Jequitinhonha faz a articulação da noção de espaço, 
relações de descendência, história e conseqüentemente, de uso e ocupação do 
solo e dos recursos naturais. 
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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.  

Dessa forma, dificilmente um agricultor, quando tem oportunidade, deixe de 
complementar sua renda com coleta de sempre-vivas, por exemplo, o que é 
compreensível, dada a realidade econômica da região como um todo. Portanto, 
como atividade principal, o entrevistado se declara agricultor, mas na exploração 
das perguntas, percebe-se que a renda não é só proveniente dessa atividade. 
Outra observação em relação aos moradores da área do Parque é o caráter 
mais urbano de algumas atividades econômicas. Na pesquisa de campo, várias 
mulheres se declararam donas de casa e outras pessoas, residentes na área do 
Parque, trabalham empregados em atividades ligadas ao comércio. 

Esses fatores, além de determinantes para a economia, também são reveladores 
da situação sócio-cultural 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. 

Na apresentação dos dados do contexto local, referente à área do Parque, a 
população está subdividida entre residentes e “proprietários”, de acordo com o 
critério supra adotado. Na figura 3.16 e no quadro 3.30 é apresentada, a partir de 
informações obtidas através de entrevistas realizadas no levantamento de 
campo, uma lista de alguns dos moradores do Parque e entorno, e propriedades 
de não-residentes, bem como o tempo de permanência no local. 

3.4.1 - População Residente 

A população residente dentro dos limites do Parque pode ser subdividida em 
dois segmentos: o bairro Cidade Nova e área rural. 

3.4.1.1 - Bairro Cidade Nova 

O bairro Cidade Nova é resultado do loteamento realizado pela Prefeitura de 
Diamantina, com o objetivo de atender famílias carentes do município. Os lotes 
foram doados e os primeiros moradores também receberam material para a 
construção de suas casas. O morador entrava somente com a mão-de-obra e as 
casas foram feitas no sistema de mutirão.  

A construção das casas ocorreu ao longo do tempo. No início do loteamento 
foram construídas 5 casas e, atualmente, o bairro é formado por mais de 300 
casas, e de acordo com a média de moradores por domicílio em Diamantina 
(4,18 moradores/domicílio) estima-se que a população desse bairro seja de 
quase 1.300 pessoas (IBGE, 2000).  



 3.135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.16 - RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES DO PARQUE E ENTORNO 
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QUADRO 3.30 - RESIDENTES E NÃO-RESIDENTES NO PEB 

Nº MORADOR/“PROPRIETÁRIO”* E N TEMPO DE 
MORADIA** 

1 Ozilton de Jesus Ferreira 643566 7990570 - 

2 Rosemeri Ferreira de Almeida 643171 7988085 10 anos 

3 Antonio Eudécio Miranda 644073 7994431 4 anos 

4 Legalson de Alencar Soares 645289 7991159 10 anos 

5 João Oliveira Lima 645322 7991122 - 

6 Itamar Alves Pereira 645392 7991235 6 anos 

7 Antônio de Pádua Oliveira Neto 654108 7996368 da família desde 
1918 

8 Altinês Lopes 649337 7987591 10 anos 

9 David Geraldo da Silva 654270 7996698 20 anos 

10 Luiz Eduardo Falci 649308 7987942 5 anos 

11 Juarez Aparecido Pereira 649703 7987024 1 ano 

12 Nivaldo 649179 7986846 4 anos 

13 Luiz Carvalho Pereira 645015 7988821 40 anos 

14 José Afonso dos Santos 645016 7988820 20 anos 

15 Adail Alves Ferreira 649728 7994087 5 anos 

16 Antônio Costa 650607 7993955 30 anos 

17 Mercedes Nascimento 650887 7994115 - 

18 Arinos Damião da Cruz 644462 7992905 5 anos 

19 Simone Costa 644431 7994228 7 anos 

20 Maria Flor de Maio da Costa 644484 7994282 - 

21 Leopoldina de Souza 643884 7991891 66 anos 

22 Raimundo Santos 644209 7992853 64 anos 

23 Raimundo Marques 650589 7990089 15 anos 

24 Geraldo Pereira dos Santos 645015 7988821 8 anos 

25 Maurício 650924 7995017 - 

26 Sinval 649766 7996123 - 

27 Paulo Rocha 650629 7995006 - 

28 casas no córrego do Padre 643171 7988085 - 

29 Geraldo Miranda 649510 7993020 15 anos 

30 Antonio Aniceto Pereira 650038 7989189 - 

31 Adilson de Souza Lima - - 4 anos 

32 Joel Luciano Cunha - - 5 anos 

* Morador: possui residência e mora na área; “Proprietário”: planta ou possui criação, mas  
    reside temporariamente, ou não reside na área. 

**O tempo de moradia é declaratório. A inexistência do dado refere-se à ausência do morador  
    no momento da entrevista ou recusa a responder o questionário. 

Fonte: Levantamento de campo (baseado em MORAES, 2004). 
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A infra-estrutura social, localizada no bairro, é composta pelo prédio da 
Associação de Moradores (onde também funciona a escola), Capela Nossa 
Senhora da Guia, Igreja Evangélica, horta comunitária e campo de futebol. No 
bairro também está localizada a Cadeia Pública Municipal, conhecida como 
“cadeião”, que encontra-se dentro dos limites do Parque. 

O atendimento à saúde é realizado, geralmente, no Posto de Saúde de Bela 
Vista, localizado em outro bairro e conta com Agente Comunitário de Saúde e o 
trabalho dos voluntários da Pastoral da Criança.  

Em relação à educação, a Cidade Nova possui pré-escolar e brinquedoteca. O 
atendimento ao ensino básico (1ª a 4ª série) também é realizado na escola do 
bairro e para as séries subseqüentes as crianças da Cidade Nova necessitam ir 
a outros bairros, como Bela Vista e Casa Popular, por exemplo. Não há 
transporte escolar para os deslocamentos dos estudantes. Já está sendo 
implantada na Cidade Nova uma escola que atenda de 5ª a 8ª série. O segundo 
grau só é ofertado na sede de Diamantina. 

No bairro cerca de 90% da população depende economicamente das atividades 
informais, como garimpo, venda de material reciclável (sucata), biscates e coleta 
de sempre-viva. São poucos os aposentados e algumas mulheres trabalham 
como diaristas, mas também informalmente.  

O abastecimento de água é realizado pela COPASA, e a grande maioria das 
casas possui canalização interna. Somente 30 famílias não possuem ligação 
com a rede pública de abastecimento de água. 

A ligação com a rede pública de abastecimento de energia elétrica ocorreu por 
volta de 1996 e, atualmente, somente 15 famílias não possuem energia elétrica. 
O escoamento de esgoto do bairro vai para rios que estão nos limites do Parque, 
mas existe intenção do poder público municipal de mudar essa situação, na 
Oficina de Planejamento realizada foi citado que a COPASA planeja a 
construção de uma ETE para o bairro. O recolhimento do lixo é realizado pela 
Prefeitura, três vezes por semana em todas as ruas do bairro. 

3.4.1.2 - Área Rural 

Dos 27 questionários aplicados nas propriedades rurais, 13 foram com pessoas 
residentes na área do Parque, ou 48% do total das entrevistas realizadas. 

De acordo com informações locais, aproximadamente 50 pessoas estavam 
residindo em propriedades localizadas na área do Parque. A média de pessoas 
por residência é de 3,8. A média de filhos da população residente na área do 
Parque é surpreendentemente baixa, não chega a 1 filho por família. Nove das 
treze famílias não possuíam filhos, ou se possuíam, os mesmos não estavam 
residindo na propriedade. Em conversas informais não foi verificado nenhum 
mecanismo de planejamento familiar ou controle sobre as questões reprodutivas.  

A composição familiar corresponde à somente 1 família nuclear, composta por 
pais e filhos. Não foram encontrados parentes agregados (avós, sogros, tios, 
etc.) convivendo com essas famílias, nem mais de uma família convivendo na 
mesma casa. 

A média de idade dos moradores do Parque é de 15,5 anos. A população 
residente, dividida por faixa etária, está apresentada na figura 3.17. 
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FIGURA 3.17 - POPULAÇÃO RESIDENTE POR FAIXA ETÁRIA 

Em relação à faixa etária da população residente, observa-se que 54% do total 
da população possui até 30 anos, sendo que a população de 1 a 5 anos 
representa a faixa etária mais expressiva. Outra faixa expressiva é a de pessoas 
com mais de 61 anos. 

Quanto à procedência recente da população residente no Parque, isto é, o último 
lugar de moradia antes da mudança para a propriedade atual, 80% dos 
entrevistados eram provenientes de Diamantina. Outros 20% são provenientes 
de outras propriedades, localizadas na área do Parque ou no seu entorno 
imediato. Dentre o grupo de residentes do Parque, o tempo de moradia no local 
é de aproximadamente 22 anos, sendo que o morador mais recente está a 1 ano 
e o morador mais antigo reside a 64 anos no local. 

A maioria possui casa de pau-a-pique (50%), no entanto, há grande proporção 
de casas de alvenaria na área (48%) e, em menor escala, casas de madeira 
(1%). O abastecimento de água é realizado através de nascentes ou minas 
d’água. Somente 25% das residências possuem encanamento interno. Além da 
residência, do paiol e do galinheiro, outras estruturas foram encontradas: 5 
currais, 2 chiqueiros e 6 tanques. A figura 3.18 demonstra o tipo de material 
utilizado na construção das residências dos entrevistados. 

 

42%

50%

8%

alvenaria

pau-a-pique

rancho de madeira e palha 

FIGURA 3.18 - MATERIAL UTILIZADO NAS RESIDÊNCIAS 
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Cerca de 67% das famílias não possuem banheiro, utilizando como forma de 
esgotamento sanitário a “fossa seca”, um buraco escavado para deposição dos 
dejetos, cercado por uma estrutura rudimentar. Quando a fossa está cheia, 
costumam fechar o buraco e começar outra fossa. Outros 33% dos domicílios 
possuem fossa séptica. 

O destino do lixo da população residente na área do Parque está assim 
dimensionado: 58% costumam queimar, 25% costumam jogar o lixo e 17% 
jogam o lixo em cursos d’água. As residências localizadas na área do Parque 
não possuem abastecimento público de energia elétrica e alguns dos 
entrevistados indicaram isso como o principal problema do local. A referência 
para busca de serviços públicos de saúde (consultas e algumas especialidades) 
e educação é o município de Diamantina, exclusivamente. 

Os estudantes somam pouco mais de 11% do total da população residente, 
sendo que, considerando somente a proporção de estudantes, 40% está na 
primeira série, 40% na terceira e 20% na quarta série do ensino básico. As 
crianças em idade escolar estão matriculadas, somente uma criança de 6 anos 
ainda não iniciou os estudos básicos. 

A escolaridade dos que se declararam não estudantes está assim configurada: 
34% declaram-se analfabetos, 3% são analfabetos funcionais, 6% fizeram a 
2ª série, 18% a 3ª série, 21% concluíram o ensino básico (até a 4ª série do 1º 
grau), 14% são analfabetos funcionais, 7% chegaram até a 3ª série, 5% 
estudaram até a 2ª série e somente 2% chegaram ao 2º grau (figura 3.19). 
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FIGURA 3.19 - ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DE NÃO ESTUDANTES 

Dentre os que se declararam analfabetos, a média de idade é 48 anos, sendo 
que o mais velho possui 85 e o mais novo 18 anos. Mais da metade dos 
analfabetos (55%) possui entre 18 e 33 anos e somente 1 pessoa, nessa faixa 
etária, não é garimpeiro. 

A maioria (31%) dos entrevistados declararam-se garimpeiros; as donas de casa 
chegam a 14%; os pensionistas, 11%; os agricultores (trabalham em 
propriedades próprias ou arrendadas) representam 8,5%. Os trabalhadores 
rurais (aqueles que trabalham exclusivamente na diária, isto é, sobrevivem dos 
trabalhos eventuais em propriedades alheias) também somam 8,5% do total. A 
seguir, 6% trabalham em comércio ou serviços, 3% são autônomos e a mesma 
proporção (3%) da população entrevistada declarou-se desempregada, no 
momento da pesquisa, como demonstrado na figura 3.20. 
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Do total de núcleos familiares entrevistados, pouco mais de um terço dos chefes 
(ou responsáveis) conseguiram responder a questão da renda. A maioria dos 
que responderam são aposentados e pensionistas e agricultores. Poucos 
garimpeiros responderam, mas percebe-se que tiveram muita dificuldade em 
estabelecer um ganho mensal ou anual, dada a incerteza dos rendimentos 
provenientes dessa atividade. Ainda assim, com os dados obtidos, a renda 
média é de R$ 195,00/mês.  
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FIGURA 3.20 - ATIVIDADES ECONÔMICAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE 

Os produtos cultivados são os seguintes: café, mandioca, milho, feijão, urucum e 
cana. Todas as propriedades possuem árvores frutíferas, sem exploração 
comercial. Somente um dos agricultores cultiva legumes e verduras para venda 
em Diamantina. 

A quantidade e área de café plantado são variáveis e a produção é destinada 
principalmente ao consumo. Esse produto é encontrado em 30% das 
propriedades visitadas. O agricultor que planta a maior quantidade possui 6.000 
pés. O feijão e a mandioca são destinados ao consumo familiar, e quase todas 
as famílias plantam. 

Aproximadamente em 40% das propriedades existe plantação de cana, quase 
que totalmente destinada ao consumo, principalmente da criação. A maior área 
plantada é de 3 hectares e é a única propriedade que chega a comercializar o 
produto. Não foi encontrada produção de aguardente na área, ainda que exista 
um engenho de cana. 

Em mais de 80% o milho é cultivado, grande parte destinada ao consumo, foi 
identificado apenas 1 produtor que comercializa, o qual chega a plantar 4 
hectares dessa cultura. 

Todas as famílias possuem animais de criação de pequeno porte (galinhas e 
porcos). Pouco menos da metade das propriedades possuem gado e destas, 
metade é destinada somente para garantir o abastecimento familiar de leite e 
queijo. A outra metade possui um plantel maior (em média 15 cabeças), 
comercializando queijo e leite em Diamantina.  

De acordo com os depoimentos coletados, o extrativismo vegetal na área do 
Parque está centralizado nos produtos: lenha, sempre-viva e pequi.  
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3.4.2 - Apropriação dos Recursos Naturais e Situações de Conflito 

DRUMOND (1998) enfatiza que os benefícios socioambientais proporcionados 
pela existência de Unidades de Conservação não são devidamente percebidos 
pelas comunidades. Uma Unidade de Conservação causa impactos positivos e 
negativos quando da sua criação e implementação, com diferentes graus de 
intensidade, que resultam ou não, fomentam ou não, situações conflitivas e numa 
ampla gama de sentimentos, opiniões e reações da população local e dos 
representantes institucionais.  

O Parque Estadual do Biribiri localiza-se muito próximo da zona urbana de 
Diamantina e tem uma rodovia federal (BR-367) acompanhando parte de seus 
limites. Possui, de acordo com as informações e mapas disponibilizados, um 
bairro de Diamantina e a Cadeia Pública Municipal dentro de sua área.  

Vários usos conflitantes foram diagnosticados por ocasião do Levantamento de 
campo no PEB, como por exemplo, ocupação e residência de terceiros, criação de 
animais domésticos, garimpagem manual, estradas com grande fluxo de veículos, 
extração de areia para construção civil, extração seletiva de espécies vegetais 
nativas, represamento de córrego, criação de animais domésticos, entre outros, 
todos em desacordo à legislação brasileira vigente para a categoria de Unidade de 
Conservação de Proteção Integral, referenciada pelo SNUC (Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, Lei Federal no 9.985/2000) como Parque. Alguns 
exemplos são ilustrados na foto 3.71. 

A situação fundiária do Parque é extremamente complexa e os usos conflitivos, 
como extração mineral e vegetal, por exemplo, são importantes para o sustento 
de muitas famílias da região. 

Sobre essa perspectiva, FERREIRA (1998) argumenta que o limite de 
reivindicação dos recursos naturais pelas populações humanas não pode mais 
ser compreendido somente pelo viés da idéia de equilíbrio, pois essa idéia é 
incompleta. O equilíbrio pressupõe estagnação das suas forças componentes e 
reguladoras, o que não ocorre no mundo real.  

De outro modo, o uso dos recursos naturais também não podem ser entendidos 
exclusivamente pela via econômica, onde os recursos possuem somente valor 
mercantil. Dentro dessa perspectiva, uma das questões que tangenciam a 
preservação do meio ambiente deve estar voltada à idéia de capacidade de 
sustentação, uma idéia mais complexa e, no entanto, mais próxima da realidade 
vivida pelo mundo atual. 

Portanto, o uso atual dos recursos naturais (lenha, sempre-vivas, etc.) resulta na 
possibilidade de conflito em relação à gestão do Parque. Além de alguns 
moradores do Parque, famílias inteiras, residentes no entorno da Unidade de 
Conservação e em muitos bairros de Diamantina coletam sempre-viva no Parque 
e dependem dessa atividade para sobrevivência. A criação de outra Unidade de 
Conservação de gestão federal na região, em local de coleta de sempre-viva, 
acaba por tornar a situação mais dramática. 

A extração mineral também se apresenta como possibilidade de conflito, pois é 
responsável diretamente pelo sustento de muitas famílias. Grande parte dos 
moradores das comunidades do entorno (Mendanha, Maria Nunes e Pinheiros) 
dependem da mineração. A situação mais complexa é dos areeiros que 
realizavam suas atividades na área do Parque e alegam que não há outras áreas 
para a extração desse material, a não ser a localidade de Sopa, que encontra-se 
na área de entorno da Unidade de Conservação. 
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Legenda: (A) Retirada de Lenha, (B) Uso de Fogo, (C) Retirada de Areia, (D) Presença de lixo, 

entulho, (E, F) Garimpo Artesanal, (G, H) Exemplo de ocupação com residência e cerca 
feita de lenha extraída na área do Parque. 

FOTO 3.71 - DIFERENTES FORMAS DE USO CONFLITANTE 

A categoria em que a unidade foi criada não permite flexibilidade, ou criação de 
zonas específicas onde o uso pode ser regulamentado e controlado, fator que 
resulta numa extrema dificuldade para a resolução dos conflitos já existentes 
(como o dos areeiros, por exemplo) e cria a necessidade de um grande aparato 
de fiscalização e do desenvolvimento de um programa de desenvolvimento 
regional com alternativas econômicas para as comunidades. 

A B 

C D 

E F 

G H 
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3.4.3 - Percepção das Populações sobre o Parque 

A percepção das comunidades sobre o Parque foi abordada no Encarte 2 - 
Análise da Região da Unidade de Conservação, entretanto são aqui ressaltados 
alguns aspectos relativos à influência da UC no modo de vida das populações. 

Os resultados dos levantamentos socioeconômicos apontam divergências com 
relação aos motivos que levaram a criação do Parque Estadual do Biribiri, por 
um lado a preservação do meio ambiente e o incremento ao desenvolvimento do 
turismo e por outro lado a decisão política, que beneficia a Estamparia S/A e até 
mesmo se a área está enquadrada na categoria de manejo adequada (por 
exemplo: Área de Proteção Ambiental ao invés de Parque). Em um ponto as 
opiniões convergem, as belezas naturais do Parque. 

A efetiva implantação do Parque, está gerando expectativas em relação a: 
desenvolvimento econômico das comunidades e do município, usos atuais que 
os residentes e não residentes realizam na área do Parque e a situação 
fundiária. 

Para muitos entrevistados, o turismo é a principal possibilidade de 
desenvolvimento econômico. Muitos apontaram para a mudança significativa que 
vem ocorrendo em Diamantina, que está relacionada a gradativa substituição 
das atividades extrativistas minerárias pelos setores de serviços e comércio 
voltados ao turismo. Porém, a atividade de garimpo ainda é responsável pelo 
sustento da população de baixa renda, que não está preparada para 
acompanhar essa transição. 

Outra preocupação dos entrevistados, está relacionada a restrição do entorno e 
a proibição da utilização dos recursos naturais na área do Parque, que 
possivelmente resultará em situações de conflito entre a gestão do Parque e a 
população. O uso dos recursos apesar de causar degradação, é fruto de um 
costume histórico e cultural da região, com o objetivo de sobrevivência. 

Esse conflito percebido (preservação x situação social), é de difícil resolução, 
ainda que existam alternativas econômicas sustentáveis, inúmeras são as 
dificuldades para sua implantação, como o desconhecimento da vocação das 
comunidades,a falta de participação comunitária e a falta de recursos. 

3.4.4 - Grupos de Interesse 

Os grupos de interesse ou grupos sociais foram divididos em: grupos de 
interesse primário, são aqueles que participam diretamente de atividades 
econômicas dentro do Parque; e, grupos de interesse secundário, aqueles que 
são indiretamente influenciados pelo Parque. 

3.4.4.1 - Grupos de Interesse Primário 

• Instituto Estadual de Florestas (IEF) 

Coordenar, executar a política florestal e de gestão da pesca no Estado, além de 
administrar as Unidades de Conservação Estaduais de modo a assegurar a 
consecução dos objetivos e a consolidação do Sistema Estadual de Unidades de 
Conservação (SEUC). 
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A regional do IEF do Alto Vale do Jequitinhonha abrange área de 154.086 ha 
protegidos, com Unidades de Conservação incluídas no complexo da Serra do 
Espinhaço (IEF, 1998). 

• Residentes e Não Residentes 

Entre os residentes e não residentes da área do Parque, não há uma atividade 
principal, havendo uma composição de fatores que permitem a sobrevivência 
das famílias: agricultura de subsistência, venda de excedentes, extrativismo 
vegetal e mineral, programas de governo e aposentadorias. 

O extrativismo vegetal na área do Parque está centrado nos produtos: lenha, 
sempre-viva e pequi. O extrativismo mineral está voltado para o ouro, diamante e 
rochas ornamentais. 

Geralmente as famílias possuem animais de criação de pequeno porte (galinhas 
e porcos). Pouco mais da metade das propriedades possuem gado, para garantir 
o abastecimento familiar de leite e queijo, a outra metade possui um plantel 
maior com a finalidade de comercializar queijo e leite em Diamantina. Os 
produtos cultivados são: café, mandioca, milho, feijão, urucum e cana. As 
propriedades possuem árvores frutíferas, sem exploração comercial.  

• Areeiros 

Os areeiros estão organizados em uma entidade denominada Núcleo dos 
Areeiros e possuem convênio com a Associação Comercial de Diamantina. 
Atualmente são 27 caminhoneiros cadastrados. A retirada de areia no interior do 
Parque ocorre no ribeirão das Pedras na altura da Sentinela, com freqüência 
diária. No entorno do Parque a retirada ocorre na localidade de Perpétua, 
próximo ao distrito de Sopa.  

• Associação de Guias do Biribiri 

Os guias do Biribiri, embora ainda não sejam cadastrados pela Empresa 
Brasileira de Turismo (EMBRATUR), são profundos conhecedores na região do 
Parque. Assim, representam um potencial que irá favorecer o desenvolvimento 
do programa de uso público do Parque. 

• Entidades de Ensino 

As instituições de ensino de Diamantina e também das localidades do entorno 
podem cooperar na realização de pesquisas no Parque, apoio na implantação de 
programas e projetos de educação e conservação ambiental na unidade e 
extensivos a população de entorno, e também a realização de atividades com 
visitantes. 

3.4.4.2 - Grupos de Interesse Secundário 

• Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM) 

Organizado em câmaras técnicas, têm competência para deliberar sobre 
diretrizes, políticas, normas regulamentares e técnicas, padrões e outras 
medidas de caráter operacional, para a proteção e conservação do meio 
ambiente e dos recursos ambientais, bem como sobre a sua aplicação pela 
Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
(SEMAD), por meio das entidades a ela vinculadas. 
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• Vila do Biribiri (Companhia Estamparia S/A) 

Atração turística pelo contexto histórico, cultural e beleza cênica. Formada por 
35 edificações, considerando casas, depósitos, pensionato, refeitório, igreja e a 
antiga fábrica de tecidos.  

Atualmente dois funcionários da Estamparia S/A residem na Vila, acompanhados 
de suas famílias, sendo responsáveis por dois pequenos comércios de gêneros 
alimentícios, para atendimento aos turistas. As casas desocupadas da Vila são 
alugadas para os turistas. 

• Rede de Serviço de Diamantina  

Diamantina conta com uma boa oferta de meios de hospedagem e alimentação. 
Os meios de hospedagem em geral 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 e equipamentos sobretudo para os 
segmentos do ecoturismo e do turismo de aventura. Além de guias capacitados 
e aptos a interpretar o patrimônio natural e cultural da região.  

• Prefeitura Municipal de Diamantina 

As ações que a Prefeitura de Diamantina desempenha em relação ao meio 
ambiente é através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). A 
Secretaria possui convênio firmado com o Estado através da SEMAD. As 
atividades descritas a seguir são desenvolvidas pela SMMA: 

– Implantação do aterro controlado e a implementação da coleta 
seletiva; 

– Licenciamento e fiscalização de atividades garimpeiras, como ouro e 
diamante; 

– Adequação da Legislação Ambiental Municipal; 

– Monitoramento da Área de Proteção Ambiental Santa Apolônia, no 
distrito de Mendanha; 

– Licenciamento de extração de areia e argila; 

– Administração da limpeza urbana; 

– Apoio à Associação de Catadores de Diamantina; e, 

– Palestras sobre educação ambiental em escolas do município. 
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• Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Jequitinhonha 
(AMAJE) 

A AMAJE é uma instituição que desenvolve atividades de natureza associativista 
dos municípios do Alto Vale do Jequitinhonha, prestando assessoria na área de 
projetos de engenharia, captação de recursos, patrulha mecanizada, 
pavimentação asfáltica e outras. Congrega os municípios na busca de soluções 
para os problemas comuns da região. 

Projetos desenvolvidos pela AMAJE que abrangem o município de Diamantina: 
Projeto de Agregação de Valor aos Produtos Derivados de Cana-de-Açúcar e 
Projeto de Fruticultura. O processo de desenvolvimento dos municípios que 
fazem parte do alto Jequitinhonha, passa necessariamente pelo fortalecimento 
da agricultura familiar, tendo em vista o perfil distributivo de renda dos 
agricultores. 

3.5 - Situação Fundiária 

Embora o Parque Estadual do Biribiri tenha sido criado em 1998, pelo Decreto 
nº 39.909, com uma área de 16.998,66 ha, até o presente não houve sua 
regularização fundiária. 

O referido Decreto estabelecia, no art. 3º, que a Fundação Rural Mineira de 
Colonização e Desenvolvimento Agrário (RURALMINAS) faria a discriminação 
administrativa ou judicial da área definida como Parque Estadual do Biribiri, para 
caracterização do domínio, num prazo de 6 meses (setembro de 1998) a partir 
da data de publicação do Decreto. 

Ao que consta, este processo ainda não foi iniciado. Tem-se conhecimento de 
que a área em que está localizado o Parque é objeto de inúmeras pressões 
antrópicas. Existe uma série de posseiros dentro dos seus limites. Coletores de 
flores; garimpeiros e areeiros retiram seu sustento através da extração dos 
recursos naturais do Parque. Fazendeiros usam do pasto no interior do Parque 
para suprimir as deficiências de suas pastagens. Existe o bairro Cidade Nova 
localizado dentro do Parque, o que conflita diretamente com os interesses e 
objetivos de manejo do Parque, ampliando a degradação existente, através do 
despejo do esgoto residencial nos córregos que passam pelo Parque, entre 
outras pressões. 

Conforme apresentado na legislação relativa ao tema, 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, 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. 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 
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um bem notoriamente público. A cadeia pública do município de Diamantina 
localizada no interior do Parque deverá ser realocada fora dos limites da UC, 
inclusive da zona de amortecimento, uma vez que esta, por força de lei, constitui 
zona rural. O bairro Cidade Nova, também localizado dentro do Parque deverá 
ter seus limites redefinidos de forma que fique situado fora da UC. 

Não se tem conhecimento de quanto da área é composta por terras devolutas, 
pois, como já mencionado, não foi dado início à ação discriminatória. Entretanto, 
consta que parte da área do Parque, ou sua grande maioria, estaria localizada 
em áreas de propriedade da Companhia Industrial Estamparia S/A, uma 
empresa composta por sociedade anônima, com sede em Contagem/MG, 
detentora da Matrícula nº 4678, do registro de imóveis de Diamantina. Esta área 
seria dividida em duas Glebas. A Gleba “A”, com denominação de “Fazenda 
Cidade Nova”, com área de 99,78 ha, e a Gleba “B”, com denominação de 
“Fazenda Biribiri”, com área de 18.052,1920 ha, perfazendo um total de 
18.152 ha. Desta área foi desmembrado, até dezembro de 1997, uma área de 
506,432 ha, restando uma área total de 17.645,57 ha. 

Como a área do Parque é de 16.998,66 ha, estaria toda inserida dentro da área 
desta matrícula, restando ainda uma área remanescente. 

É importante ressaltar também que na certidão da matrícula nº 4.678, que se 
teve acesso (certidão positiva de ônus reais, fornecida pelo Cartório de 
Diamantina em dezembro de 1997), consta que todo o imóvel remanescente foi 
dado em garantia hipotecária à credora Glencore Agrocomercial Ltda. Assim, é 
necessário requerer uma certidão atualizada da Matrícula para verificar se 
houveram mais desmembramentos da área total do imóvel, ou se já foi dado 
baixa na garantia hipotecária que sobre ele pendia.  

Um trabalho de regularização fundiária deve ser realizado com critério nesta 
propriedade, posto que existem, pelo que apurou o levantamento 
socioeconômico, inúmeros casos de posse aquisitiva nesta área. 

O Código Civil de 2002 trata, no art. 1.238, sobre a aquisição da propriedade 
pelo instituto do usucapião. Diz este artigo: 

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, 
possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente 
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, 
a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis. 

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez 
anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia 
habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. 

Assim, todos os posseiros que estão vivendo ou trabalhando a terra a mais de 
10 anos terão direito à indenização. Portanto, será necessário realizar um 
cadastro mais preciso, preferencialmente por profissional habilitado, com 
experiência em casos de regularização fundiária, partindo-se das informações 
obtidas pelos consultores que realizaram o levantamento socioeconômico, a fim 
de se obter, com exatidão, o real direito de cada um dos posseiros. 

O levantamento socioeconômico realizado chegou a 32 moradores do Parque 
Estadual do Biribiri e do entorno. Destes, 12 não teriam direito à indenização, 
posto possuírem menos de 10 anos de posse. Não há informações acerca de 9 
moradores/posseiros, porque não foram encontrados para serem entrevistados, 
ou se recusaram a responder. Os 11 restantes, teoricamente teriam posse 
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aquisitiva, e portanto, passível de indenização. Entretanto, seria necessário 
checar todas estas informações, pois foram baseadas apenas em declarações 
dos próprios moradores. É mister também individualizar os posseiros que vivem 
dentro do Parque, dos que ocupam seu entorno, posto que estes, embora 
venham sofrer restrições à sua posse em razão da definição da Zona de 
Amortecimento, nada tem direito de receber a título de indenização. 

• Demarcação dos Limites do Parque 

De acordo com o decreto de criação, a área oficial do Parque Estadual do Biribiri 
é de 16.998,66 ha. No entanto, o perímetro da área cedido pelo IEF para este 
trabalho demonstrou que a área de mapeamento registrou uma diferença de 
2,4%, ou seja, 421,34 ha a mais do que a área oficial do Decreto, apresentando, 
portanto área de 17.428,96 ha. 

Para o presente trabalho, adotou-se a área de 17.428,96 ha, a qual foi utilizada 
como referencial em todos os mapas temáticos gerados para o Plano de Manejo. 
Embora a discrepância verificada entre a área do documento e mapeada seja 
aceitável em mapeamento, recomenda-se um programa específico para realizar 
a revisão dos limites do PEB, com a demarcação efetiva da área e sinalização 
dos limites; de forma a impedir a expansão de ocupações no seu interior. 

3.6 - Fogos e Outras Ocorrências Excepcionais 

Os fatores climáticos, que possuem um longo período de estiagem; a vegetação 
de campo e cerrado, as formas de manejo de solo que utilizam o fogo para 
pastagem e agricultura e a proximidade da BR-367, atribuem uma alta 
suscetibilidade para ocorrência de incêndios na região do Parque Estadual do 
Biribiri. Desta forma, em determinado período do ano, geralmente de julho a 
dezembro, existe a necessidade de intensificar os esforços de controle e 
fiscalização. 

O órgão responsável pela prevenção, controle e fiscalização de fogo no Estado é 
o IEF, através da Assessoria de Programas Estratégicos - Programa de 
Prevenção e Combate a Incêndios. O setor conta com serviço informatizado para 
armazenagem de dados históricos de queimadas a partir do ano de 1999 e a 
partir de 2003 passou a fazer o controle de fogo através de um sistema de 
Monitoramento Orbital de Focos de Calor. 

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) possui um convênio 
com a SEMAD e o IEF com o objetivo de estabelecer cooperação mútua para o 
desenvolvimento de ações de prevenção, controle e combate a incêndios nas 
Unidades de Conservação do Estado. 

• Plano Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios 

Dentro do Programa de Prevenção e Combate a Incêndios, esta sendo 
elaborado o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios para o Parque, para o 
qual é previsto um reconhecimento de campo com um efetivo do Corpo de 
Bombeiros e com servidores do IEF (Gerente da UC, Técnico do Escritório 
Florestal, Gerente Centro Operacional do Serro) com objetivo de caracterizar a 
região e obter dados que possam subsidiar o planejamento das ações a serem 
desenvolvidas no programa específico do Parque. 
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São previstas as seguintes atividades:Levantamento das áreas críticas de risco 
de incêndios (internas e no entorno) com denominação, descrição 
indicativa, justificativa do risco, fotos, coordenadas geográficas e 
indicação de estratégias mais adequadas de combate em caso de 
sinistro; 

− Levantamento das áreas queimadas em 2003, indicando o tamanho 
da área, pontos de localização georreferenciados, descrição da 
vegetação e possíveis causas do incêndio 

− Indicação de pontos mais adequados para construção de 
postos/torres de observação; 

− Levantamento dos proprietários moradores dentro e no entorno da 
UC, georeferenciando e cadastrando; 

− Levantamento da logística/infra-estrutura existente no Parque e na 
sua Zona de Amortecimento que podem ser disponibilizadas para a 
prevenção e combate aos incêndios (Parcerias);  

− Levantamento dos materiais e equipamentos de combate a incêndios 
existentes ; 

− Apontamento das deficiências do Parque em relação à prevenção e 
combate aos incêndios florestais e encaminhamento ao 
PRECIF/SEDE. 

A proposta de trabalho para implementação do Programa Integrado de Combate 
a Incêndios para a região do Alto Jequitinhonha é apresentada no quadro 3.30. 

Como ainda não está implementado, o Parque não possui pessoal para 
administração e vigilância diária e não possui infra-estrutura básica e 
equipamentos de combate aos incêndios florestais. Considerando o plano a ser 
elaborado é apresentada, no quadro 3.31, uma lista de equipamentos e materiais 
necessários para o combate a incêndios. 

Em relação aos aceiros, a partir do diagnóstico das necessidades do parque e 
das recomendações realizadas no Plano de Manejo, serão definidos os locais 
para sua implantação. 



 3.151

QUADRO 3.32 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS A SEREM 
ADQUIRIDOS PARA COMBATE A INCÊNDIOS 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO 

20 Luva de vaqueta com reforço 

20 Perneiras com velcro 

20 Óculos de proteção facial 

20 Cantil 

20 Uniformes para brigada 

10 Chicote 

02 Chibanca 

10 Enxada com cabo 

10 Foice com cabo 

10 Facão com bainha 

10 Pá de bico com cabo 

01 Machado com cabo 

05 Garrafa térmica de 5 litros 

05 Bombona plástica de 20 litros 

05 Bombona plástica de 50 litros 

05 Bomba costal de 20 litros 

05 Mochila costal de 20 litros 

01 Motoserra 

05 Rastelo 

01 Binóculo  

10 Lanterna com sinalizador de cabeça 

01 Pinga fogo 

01 GPS 

01 Sistema de rádio-comunicação 

01 Kit de primeiros socorros 
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QUADRO 3.31 - PROPOSTA DE TRABALHO DE PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS - ANO 2004 

ATIVIDADE PÚBLICO PERÍODO LOCALIDADE LOGÍSTICA 

A - Técnicos do IEF Junho - Diamantina. 

B - Brigadistas, Técnicos  
da EMATER, Técnicos 
empresas reflorestadoras CMDR 
(*), CODEMA, Sindicatos Rurais 

Junho 

- Diamantina (Diamantina); 

- Parque do Rio Preto (São Gonçalo Rio Preto, Senador Modestino 
Gonçalves); 

- Serro (Serro, Santo Antonio do Itambé, Serra Azul de Minas); 

- Turmalina (Turmalina, Leme do Prado e Itamarandiba). 

Encontro Educativo  

- Mobilização Comunitária 

- Sistema de Alerta 

- Queima Controlada 

- Lei no 12.230 

- Notificação e Autuações 

- Distribuição Material Educativo 
C - Produtores rurais,  

 Lideranças Julho  

- Biribiri - Comunidades de Pinheiros, Mendanha, Maria Nunes, Sopa, 
Guinda); 

- Rio Preto - Comunidades de Alecrim, Santo Antonio, Paraguai; 

- Pico do Itambé - Comunidades de Gameleira, Tamanduá, Capivari, Milho 
Verde, S. Gonçalo do Rio das Pedras, Tapera; 

- Serra Negra - Comunidades de Padre Afonso, Socorro, Santa Joana; 

- Mata dos Ausentes - Comunidades de Pedro Pereira, Pindaíba, Itanguá; 

- Acauã - Comunidades de Posses, Queixada, Gouveia, Mandassaia, 
Posses, Plamital. 

- Lanche 

- Projetor Multimídia 

- GPS 

- Equipe: Regional, 
Gerente UC, 
Técnico local e 
Bombeiro 

Formação de Brigada Voluntária 

- Curso de Formação e treinamento 
Atiradores do Tiro de Guerra Junho - Diamantina. 

- Lanche 

- Produção de 
material 

- Instrutores 

Workshop de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais do Alto Jequitinhonha Municípios proprietários de APA’s Julho - Diamantina. 

- Lanche 

- Produção de 
material 

- Palestrantes 

Plantão Preventivo  

- Permanência de um efetivo do 
Bombeiro para fazer rondas, vigilância, 
notificação, mobilização de combate 

Produtores, comunidade 
Agosto 

a Outubro 

- Pico do Itambé (Serro, Santo Antônio do Itambé e Serra Azul de Minas); 

- Serra Negra (Itamarandiba). 

- Diárias Bombeiro 

- Veículo/Combustível 

(*) CMDR - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural  
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3.7 - Atividades Desenvolvidas 

3.7.1 - Atividades Apropriadas 

3.7.1.1 - Proteção 

O Parque Estadual do Biribiri possui um perímetro de 93,7 km, e uma superfície 
mapeada de 17.420,00 ha, seu interior possui uma densa rede viária, inclusive 
uma estrada municipal que corta o parque na porção oeste. Além da rede viária, 
essa unidade conta com fatores que facilitam a realização da fiscalização, os rios 
Pinheiro e Jequitinhonha contornam o limite norte, o rio Pinheiro controna o limite 
oeste e a BR-367 contorna a unidade nos limites a sul e a leste. Entretanto, 
grande parte das estradas existentes, principalmente na divisa, apresentam 
precário estado de conservação, sendo possível seu acesso apenas com veículo 
traçado e em alguns casos não apresentam condições de tráfego. 

Entre as dificuldades de controle e fiscalização, a unidade possui muitos acessos 
que a tornam vulnerável, principalmente em função da proximidade com a cidade 
de Diamantina, necessitando de maior contingente de pessoal e infra-estrutura 
em pontos estratégicos. 

3.7.1.2 - Pesquisa 

3.7.1.2.1 - Procedimento para Realização de Pesquisas em Unidades de  
Conservação 

No organograma do Instituto Estadual de Florestas a Coordenadoria de Proteção 
à Vida Silvestre (CPVS) é a responsável pela liberação de licença de pesquisa 
em Unidades de Conservação do estado.  

Para realização de pesquisas, o responsável deverá enviar os seguintes 
documentos: 

– Carta de apresentação do projeto, encaminhada pelo Coordenador ou 
Orientador, em caso de monografias, teses e outros, juntamente com o 
projeto; 

– Cópia do projeto de pesquisa detalhado, conforme rege Portaria de 
Pesquisa no 014/2000, constando cronograma de viagem campo; 

– Cópia da licença de coleta e transporte da fauna do IBAMA; 

– Termo de compromisso de repasse dos resultados dos trabalhos 
realizados a CPVS; 

– Ficha de cadastro de pesquisador, devidamente preenchida; 

– Apresentar declaração de aceite da Instituição Depositária (quando 
houver coleta de material biológico); e, 

– Envio da tabela de coleta botânica, devidamente preenchida, quando 
houver. 
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Após o envio da documentação necessária e aprovação do projeto pela CPVS, o 
pesquisador receberá uma Licença para execução do mesmo. Quando do 
recebimento da Licença o pesquisador deverá contatar a Unidade de 
Conservação para repassar as seguintes informações: 

– Cronograma de viagem e outros detalhes importantes; e, 

– Fazer acertos de alojamento, guarda-parques para acompanhamento e 
material, quando disponível pela Unidade. 

Durante o desenvolvimento do Projeto, enviar a CPVS, relatórios parcial, final, 
(monografia, teses), conforme descrito na Portaria de Pesquisa no 014/2000. O 
prazo de entrega do relatório final é de 60 (sessenta) dias após a data do 
término da Licença. 

Quando a solicitação for para aulas de campo, o procedimento a ser adotado, 
pela Instituição solicitante, é enviar correspondência com os seguintes dados: 
disciplina, nome do professor, curso, número de alunos, Unidade de 
Conservação escolhida, necessidade de alojamento/camping (quando houver), 
guia, palestras e outros. Informar se haverá necessidade de coleta de material. 

3.7.1.2.2 - Pesquisas Desenvolvidas no Parque 

As pesquisas desenvolvidas no PEB estão relacionadas principalmente com 
fauna e a flora, e as instituições envolvidas são: Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), Setor de Prevenção e Controle de Incêndios Florestais (IEF); 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP); Universidade de São Paulo (USP) e a STCP Engenharia de 
Projetos, onde foram desenvolvidos os estudos diagnósticos para a elaboração 
do Plano de Manejo. O cadastro de solicitação de pesquisas está no Anexo 3.08. 

3.7.1.3 - Conscientização Ambiental 

Como o parque ainda não está implementado, atividades relativas a educação 
ambiental não são desenvolvidas de forma sistematizada. O Plano de Manejo da 
unidade, deverá contemplar a elaboração de um Programa de Educação 
Ambiental com projetos específicos para a realidade local. Além do enfoque de 
preservação ambiental, a região do PEB possui peculiaridades que merecem 
atenção, como a existência de sítios arqueológicos com incrições rupestres, 
remanescentes do patrimônio histórico, notadamente a Vila do Biribiri, o caminho 
dos escravos e a própria cultura da exploração de diamante e ouro, forte 
referencial da história da região. 

O programa integrado de prevenção de incêndios florestais também possui 
conceitos de conservação que acabam se disseminando, sendo uma das formas 
de divulgação sobre a temática ambiental para a população. 

3.7.1.4 - Visitação 

3.7.1.4.1 - Potencial de Inserção das Comunidades Locais 

Localizado próximo à sede do município de Diamantina, o Parque está inserido 
em uma região onde o turismo é muito disseminado, tanto o turismo histórico 
como ecoturismo, contando inclusive com serviços de hospedagem e 
alimentação, cujos proprietários, são na maioria do próprio local. 
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As oportunidades de envolvimento das comunidades locais estão nos serviços 
de agenciamento e outros serviços turísticos, para os quais verifica-se 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. 

Assim, para esses segmentos existe um grande potencial a ser explorado, sendo 
verificadas até o momento poucas iniciativas. 

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 interregionais como a Estrada Real e Circuito dos 
Diamantes devem trazer mudanças à oferta de serviços e equipamentos 
turísticos. 

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. 

3.7.1.4.2 - Locais Onde a Visitação Está Sendo Desenvolvida 

Além da importância histórica da área, o Parque abriga paisagens de grande 
beleza cênica e recursos turísticos de destaque, como o Caminho dos Escravos, 
as cachoeiras: da Sentinela e dos Cristais, além de algumas pinturas rupestres. 
As cachoeiras são os recursos mais procurados do Parque, ambas possuem 
poços adequados para banhos, e também quedas d’água que formam duchas 
naturais. Há possibilidade de fazer piqueniques, e há ainda grupos e indivíduos 
que procuram estas áreas para o camping. 

O Caminho dos Escravos segue-se às cachoeiras em termos de procura por 
visitantes, atraindo um público interessado em caminhadas, na observação da 
fauna e da flora, e nos aspectos históricos da região. A dificuldade da caminhada 
e a distância do percurso fazem com que o recurso não seja tão popular quanto 
as cachoeiras, e se destine a um público mais seleto. No entanto, trata-se sem 
dúvida de um atrativo diferenciado, com características únicas em sua região, e 
que merece portanto uma atenção especial no plano de uso público do Parque. 

O levantamento do potencial ecoturístico no Parque revelou ainda alguns 
recursos pouco conhecidos, que no entanto merecem uma atenção especial por 
suas qualidades intrínsecas e por poderem tornar-se atrativos diferenciados e 
com apelo para o público enfocado de ecoturistas e adeptos do turismo de base 
natural em geral. Este é o caso da trilha das cachoeiras, que se inicia em local 
próximo a Diamantina e percorre um trecho elevado do Parque, com ocorrência 
de fauna e flora singulares, e passa pelas cabeceiras dos córregos da Sentinela 
e dos Cristais, que dão origem às cachoeiras do mesmo nome. Trata-se de uma 
trilha excelente para a observação da flora da região, indicada também para 
amantes de caminhadas longas (o percurso de ida é de aproximadamente 8 km), 
e que pode culminar com um banho em uma das duas cachoeiras. 

A porção centro-sul do Parque tem como atrativo principal a existência de 
cachoeiras com fácil acesso e a Vila do Biribiri (entorno imediato), essa beleza 
“imediata” mascara muitas vezes outras belezas que necessitam de longas 
caminhadas.  
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A porção norte do Parque, apresenta dificuldade de acesso e este pode ser feito 
por Mendanha ou através do rio Pinheiros. Em compensação há uma beleza 
cênica rica, e mais complexa.  

A história da exploração de diamantes e a cidade de Diamantina constituem um 
grande potencial turístico à parte. A compreensão dessa história pode ser 
vivenciada através da região, desde que bem explicada. Para isso devem ser 
utilizados os monumentos naturais existentes no Parque. A recuperação dessa 
história, pode ocorrer através de informações geológicas e históricas, por 
equipes comprometidas com o uso e o manuseio do Parque Estadual do Biribiri. 
Este comprometimento é condição primordial para o conhecimento e a 
perpetuação dessa história. 

Os levantamentos de campo, que identificaram os aspectos acima expostos, 
também reconheceram os vários locais onde já existem usos públicos para a 
recreação e lazer, e locais onde existem evidências de possibilidades e de 
interesses na promoção de várias modalidades de ecoturismo, tanto diretamente 
no Parque, como em seu entorno. 

Apresentamos a seguir os insumos naturais e culturais levantados, indicando 
sua localização, condições de acesso, infraestrutura, capacidade de recepção, 
estado de conservação e outras informações. O mapa 3.21 mostra a localização 
dos insumos e equipamentos levantados. 

3.7.1.4.2.1 - No Interior do Parque 

• Cachoeira da Sentinela 

O local é caracterizado por um conjunto de cachoeiras e 3 piscinas naturais no 
córrego Sentinela, próximo à estrada que liga Diamantina à Vila do Biribiri. A 
proximidade com Diamantina faz com que a cachoeira seja uma das mais 
visitadas da região, ocasionando impactos negativos. O acesso ao local é 
regular, por estrada de terra a partir de Diamantina (foto 3.72).  

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.72 - CACHOEIRA DA SENTINELA 
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FIGURA 3.21 - LOCALIZAÇÃO DOS INSUMOS E INFRA-ESTRUTURA
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O atrativo não se encontra estruturado para receber turista, apesar de receber 
um grande número de visitantes no período do carnaval. Apresenta uma 
sinalização simples e local para estacionamento. Em função da degradação 
observada, tais como presença de lixo, desmatamento, pichações e indícios de 
fogo, verifica-se que o estado de conservação é ruim, necessitando de 
revitalização e infra-estrutura de apoio à visitação. 

Possui potencial para atividades como banhos em piscina e ducha naturais, 
recreação, piqueniques, etc.  

• Cachoeira dos Cristais 

Cachoeira de porte grande, com piscina natural e quedas d’água (foto 3.73). O 
acesso a partir da estrada que liga Diamantina à Vila do Biribiri é feito por 
estrada que leva até área de estacionamento, de onde segue-se a pé por 
passarela até as cascatas e piscinas. O acesso é regular, por estrada de terra a 
partir de Diamantina. 

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.73 - CACHOEIRA DOS CRISTAIS 

Quanto à infra-estrutura, possui sinalização simples e local para estacionamento. 
Há ainda uma antiga ponte, utilizada como passarela para acesso às piscinas 
naturais (foto 3.74). 

O atrativo não se encontra estruturado para receber turista, apesar do grande 
número de visitantes no período do carnaval. O estado de conservação é ruim, 
tendo em vista a presença de lixo, desmatamento, pichações e indícios de fogo, 
porém em intensidade menor do que o verificado na cachoeira da Sentinela. 

Possui potencial para prática de atividades como banhos em piscinas e duchas 
naturais, camping, piquenique e outras atividades de recreação. 
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• Barragem de Biribiri 

Barragem que forma um lago artificial, próximo à Vila do Biribiri e à cachoeira 
dos Cristais. O local é adequado para o nado e para atividades náuticas, desde 
que sejam tomadas medidas de segurança para o acesso ao espelho d’água e 
limpeza do fundo, que apresenta tocos e galhos de árvores.  

O acesso é regular, por estrada de terra a partir de Diamantina, não havendo 
nenhuma infra-estrutura de apoio à visitação no local. O estado de conservação 
é regular, não apresentando problemas de lixo e outros elementos presentes nas 
proximidades. 

Possui potencial para prática de atividades como banhos, camping, piquenique e 
outras atividades de recreação. 

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.74 - PONTE SOBRE A CACHOEIRA DOS CRISTAIS 

• Feições Ruiniformes 

Os processos formadores da paisagem, geralmente produto da interação entre a 
litosfera e a atmosfera (ações simultâneas do vento, da chuva e do tempo 
geológico), originaram diferentes feições nas rochas, de beleza cênica ímpar. 
Essas feições variam desde serras existentes no interior do Parque, até abrigos 
naturais (lapas), formas “estranhas” de rochas gerando pináculos e “totens” 
(foto 3.75).  

O acesso é regular, por estrada de terra a partir de Diamantina, ou de Mendanha 
não havendo nenhuma infra-estrutura de apoio à visitação no local. O estado de 
conservação é bom, não apresentando problemas de lixo e outros elementos 
presentes nas proximidades. 

Possui potencial para prática de atividades como contemplação da natureza, 
observação de fauna e flora e piquenique. 
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Foto: José Manoel Reis Neto 

FOTO 3.75 - DIFERENTES TIPOS DE FEIÇÕES RUINIFORMES EXISTENTES 

• Caminho dos Escravos 

O Caminho dos Escravos foi construído no século XVIII para melhorar o acesso 
de Diamantina (então Arraial do Tejuco) a Mendanha. Na foto 3.76 mostra-se o 
trecho inicial do Caminho dos Escravos. 

 

 

 Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.76 - TRECHO INICIAL DO CAMINHO DOS ESCRAVOS 

Possui potencial para atividades de observação da flora e da fauna, 
contemplação da natureza em locais com vistas panorâmicas, e a possibilidade 
de interpretação da história do caminho aproveitados em roteiros de caminhadas 
ao longo do percurso. Possui também potencial para a modalidade de trekking, 

A B 

C 
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devido à sua grande extensão, necessitando de pernoite em locais estratégicos, 
dentro ou fora dos limites do Parque, além de equipamentos de segurança e de 
acampamento os quais serão propostos nos programas de manejo. 

• Trilha das Cachoeiras 

A trilha liga as proximidades de Diamantina com as cabeceiras dos córregos 
Sentinela e dos Cristais, passando por áreas elevadas, com bonitas vistas para o 
vale do ribeirão das Pedras. Há ocorrência de grande diversidade de espécies 
de flora e afloramentos rochosos, além de vistas panorâmicas, tornando o 
recurso atraente para adeptos de caminhadas e da observação da flora e da 
fauna (foto 3.77).  

A modalidade de visitação potencial para a trilha é a caminhada, de curto 
percurso e de baixo grau de dificuldade, sem necessidade de equipamentos 
especiais, contando, no entanto, com o acompanhamento de monitores do 
Parque. 

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.77 - FLORES NA TRILHA DAS CACHOEIRAS 

• Pinturas Rupestres 

O atrativo cultural observado é o sítio com pinturas rupestres em paredão de 
pedra próximo à cachoeira da Sentinela, com acesso fácil a partir da estrada que 
liga Diamantina à Vila do Biribiri. Não há estudos sobre a origem das pinturas. A 
foto 3.78 apresenta um detalhe da pintura. 

As condições de acesso são regulares, por terra, a partir de Diamantina. 
Entretanto, não há infra-estrutura de apoio ao visitante. 
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 Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.78 - PINTURA RUPESTRE NO BIRIBIRI 

As pinturas ou gravuras rupestres despertam grande curiosidade e interesse do 
público em geral, com forte apelo como atrativo turístico, entretanto sua 
utilização deve estar associada a critérios rigorosos de visitação, prevendo a sua 
conservação. 

3.7.1.4.2.2 - Entorno do Parque 

• Escorregador do Biribiri  

Trata-se de um tobogã natural no ribeirão das Pedras, localizado cerca de 1 km 
da Vila do Biribiri, situado em propriedade particular. Chega-se até as 
proximidades de carro, e mais cerca de 4 minutos a pé até o escorregador. A 
foto 3.79 apresenta uma vista parcial do local. 

O acesso é ruim a partir da Vila do Biribiri por estrada de terra em mau estado de 
conservação. 

Não há nenhuma infra-estrutura de apoio à visitação, e o córrego apresenta 
problemas de assoreamento e poluição, além da presença de lixo. 

• Praia do Córrego Palmital 

Balneário com praia de areia com boa extensão no córrego Palmital, próxima a 
Mendanha, de propriedade do Município. Alternativa de lazer para a população 
local. A foto 3.80 apresenta uma vista parcial do local. 

O acesso é realizado a partir de Mendanha, por estrada de terra, o qual 
encontra-se em bom estado de conservação.  

Não há nenhuma infra-estrutura de apoio ao visitante e o seu estado de 
conservação é ruim, dada a presença de lixo e desmatamento do local. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.79 - VISTA DO ESCORREGADOR DE BIRIBIRI  

 
 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.80 - PRAIA DO CÓRREGO PALMITAL  

• Cachoeira do Córrego Palmital 

Cachoeira do córrego Palmital localizada em propriedade particular, não aberto à 
visitação. Queda d’água de porte razoável e grande piscina natural, propícia ao 
banho. No local existe uma barragem, provavelmente remanescente de garimpo 
desativado. A foto 3.81 apresenta uma vista parcial do local. 

As condições de acesso são regulares, e pode-se chegar ao local a partir de 
Mendanha, por estrada de terra, em bom estado de conservação até o sítio em 
que se situa a cachoeira. A partir daí segue-se a pé até o local. 

 



 3.165

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.81 - CACHOEIRA DO CÓRREGO PALMITAL  

Não há infra-estrutura de apoio à visitação e o estado de conservação é regular. 
O impacto da visitação é pequeno em função da área encontrar-se em 
propriedade particular. O local apresenta indícios de garimpo, e há presença de 
uma barragem desativada. 

• Gruta do Salitre 

A Gruta do Salitre, de propriedade municipal está localizada ao final de uma 
garganta que pode ser percorrida a pé, com cerca de 30 m de altura. O local é 
propício para a prática de rapel e técnicas verticais. Antes da entrada na gruta a 
garganta se alarga formando um anfiteatro, aonde se chega descendo por 
escadas. Nesta área as paredes chegam a 70 m de altura, e há algumas vias 
nos paredões com grampos para fixação de cordas.  

A gruta propriamente dita ainda carece de maior exploração para identificação 
de recursos e definição de capacidade de carga e diretrizes de manejo. A foto 
3.82 apresenta uma vista parcial do local. 

O acesso ao local é feito a partir da estrada que liga Diamantina ao distrito de 
Curralinho, com boas condições de acesso.  

O estado de conservação do atrativo é ruim, com presença de lixo e pichações 
em seu entorno. A infra-estrutura existente para apoio à visitação consiste de um 
estacionamento para veículos, sinalização e lixeira. 

• Vila do Biribiri 

Vila operária construída em torno de indústria têxtil no final do século XIX. As 
casas foram construídas no estilo colonial da região, e não sofreram grandes 
modificações desde sua construção. O conjunto arquitetônico é bastante 
interessante, e a Vila é um dos principais atrativos turísticos no entorno de 
Diamantina. Há serviços de alimentação e casas de aluguel no local. A foto 3.83 
apresenta uma vista parcial do local. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.82 - GRUTA DO SALITRE  

 

  

Foto: Ana Cláudia Zampier 

FOTO 3.83 - VISTA PARCIAL DA VILA DO BIRIBIRI  

As condições de acesso são regulares e o acesso é por estrada de terra a partir 
de Diamantina. 

A infra-estrutura existente consiste de: bar e restaurante, além de casas 
disponíveis para aluguel para turistas. Uma das casas foi cedida ao IEF para 
implantação da sede administrativa do Parque. 
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O estado de conservação é razoável, quando se refere às construções 
históricas, entretanto, o local apresenta problemas de destinação de esgoto, que 
precisam ser solucionados, para que o atrativo possa se configurar como insumo 
cultural ao turismo regional. 

• Mercado Municipal (Centro Cultural David Ribeiro de Alcântara) 

Construção em madeira e pedra onde antes funcionava o mercado da cidade. 
Atualmente foi transformado em centro cultural, onde acontecem eventos, e, aos 
sábados, feira com produtos locais e artesanato. A foto 3.84 apresenta uma vista 
parcial do local. 

Está localizado na Praça Barão de Guaicui, no centro da cidade de Diamantina, 
em regular estado de conservação. Possui a seguinte infra-estrutura: sanitários, 
espaço para feiras e eventos. 

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.84 - MERCADO MUNICIPAL 

• Casa da Glória (sede do Instituto de Geologia Eschewege) 

Conhecida também como Casa do Passadiço, a construção é um marco 
arquitetônico da cidade. Funcionava como um convento, sendo que o passadiço 
que liga as construções dos dois lados da rua, foi construído com o intuito de 
não permitir a visão das freiras que precisavam atravessar o convento de um 
lado para outro. Hoje o local abriga a coleção do Instituto, dedicado a estudos de 
Geologia, e também exposições temporárias variadas. O ingresso é pago. A foto 
3.85 apresenta uma vista parcial do local. 

• Casa de Chica da Silva 

Construção histórica do século XVIII, localizada na Praça Lobo de Mesquita, no 
centro de Diamantina, onde viveu Chica da Silva. Atualmente funciona como 
local de visitação, com os ambientes originais reconstituídos. A foto 3.86 
apresenta uma vista parcial do local.  

A construção apresenta bom estado de conservação, onde são realizadas 
exposições dos ambientes originais da casa. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.85 - CASA DA GLÓRIA  

 
 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.86 - CASA DE CHICA DA SILVA 

• Museu do Diamante 

Construção histórica, hoje abriga o Museu do Diamante, com exposição de 
minérios retirados no local e utensílios utilizados no garimpo. A foto 3.87 
apresenta uma vista parcial do local. 

Está localizado na rua Direita, centro de Diamantina, apresentando bom estado 
de conservação, com salas de exposição para coleção permanente. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.87 - MUSEU DO DIAMANTE  

• Casa do Muxarabiê 

Construção histórica, hoje abriga a Biblioteca Antônio Torres. A construção se 
destaca por sua arquitetura, que utiliza muxarabiês, elemento construtivo que 
remete à influência árabe na península ibérica. A foto 3.88 apresenta uma vista 
parcial do local. 

Está localizada na rua da Quitanda, centro de Diamantina, com bom estado de 
conservação. 

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.88 - CASA DO MUXARABIÊ  
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• Casa de Juscelino Kubitschek 

Casa em que nasceu o presidente Juscelino Kubitschek, funciona hoje como um 
museu em memória do ilustre cidadão de Diamantina. A foto 3.89 apresenta uma 
vista parcial do local. 

O monumento histórico apresenta bom estado de conservação e está localizado 
na rua São Francisco, centro de Diamantina. 

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.89 - CASA DE JUSCELINO 

• Igreja do Rosário 

Primeira igreja construída em Diamantina, finalizada em 1728. A foto 3.90 
apresenta uma vista parcial do local. 

Está localizada na Praça Dom Joaquim, no centro da cidade de Diamantina, e o 
seu estado de conservação é regular, não havendo infra-estrutura específica de 
apoio à visitação. 

• Igreja Nossa Senhora do Carmo 

Igreja católica construída em estilo barroco, no século XVIII, e finalizada em 
1765, localizada na rua do Carmo, no centro da cidade de Diamantina. A foto 
3.91 apresenta uma vista parcial do local. 

Não há infra-estrutura específica de apoio à visitação, e seu estado de 
conservação é regular. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.90 - IGREJA DO ROSÁRIO 

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.91 - IGREJA NOSSA SENHORA DO CARMO 

• Igreja de São Francisco  

Igreja católica construída em estilo barroco, finalizada em 1772. A foto 3.92 
apresenta uma vista parcial do local.  
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Está localizada na rua São Francisco, no centro da cidade de Diamantina. Não 
há infra-estrutura específica de apoio à visitação, e seu estado de conservação é 
regular. 

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.92 - IGREJA DE SÃO FRANCISCO 

• Igreja Nossa Senhora do Bonfim 

Igreja em estilo barroco, construída no final do século XVIII. A foto 3.93 
apresenta uma vista parcial do local. 

Está localizada na rua do Bonfim, no centro da cidade de Diamantina, e o seu 
estado de conservação é regular, não havendo infra-estrutura específica de 
apoio à visitação. 

• Igreja das Mercês 

Igreja em estilo barroco, construída no século XVIII (finalizada em 1772). Está 
localizada na rua das Mercês, na cidade de Diamantina, e o seu estado de 
conservação é regular, não havendo infra-estrutura específica de apoio à 
visitação. 

• Distrito de Curralinho 

Curralinho é uma antiga vila de garimpeiros, e segue o esquema urbanístico 
tradicional das vilas coloniais portuguesas, com uma praça central ladeada por 
casas térreas, e uma igreja no ponto focal. O local foi utilizado em novelas e 
produções para a TV como uma cidade cenográfica, tendo assim se tornado 
mais pitorescas, muitas vezes no entanto às custas de sua autenticidade. A foto 
3.94 apresenta uma vista parcial do local. 

As condições de acesso são boas, em estrada de terra em bom estado a partir 
de Diamantina. Possui infra-estrutura de bares, restaurante e local para 
hospedagem, em estado regular de conservação. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.93 - IGREJA NOSSA SENHORA DO BONFIM 

 

 

 

Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.94 - DISTRITO DE CURRALINHO 
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3.7.1.4.3 - Modalidades Potenciais de Ecoturismo 

As belezas cênicas presentes e os insumos naturais e culturais existentes, 
permitem 3 modalidades de visitação que podem ser desenvolvidas no Parque 
Estadual do Biribiri: 

3.7.1.4.3.1 - Caminhada em Trilhas 

Essa modalidade de ecoturismo é o mais difundido em áreas naturais 
protegidas, principalmente pela sua relativa facilidade de implementação. 
Constitui também um dos mais eficientes instrumentos de educação ambiental 
para abordagem da importância da proteção das áreas naturais, através do 
estímulo à visitação dessas áreas. 

Inclui-se ainda nessa modalidade, atividades tais como a prática da 
contemplação e fotografia da natureza, além de observação de aves e animais 
silvestres. Importante destacar que o público tenha acesso e possa conhecer as 
espécies de flora ocorrentes no Parque, porém é necessário que as trilhas sejam 
monitoradas, com controle absoluto da entrada de visitantes, de forma a 
conservar esse ambiente e minimizar os riscos de erosão na trilha e 
comprometimento de sua fauna e flora. 

O Parque possui uma trilha com potencial para essa modalidade, o qual possui 
trechos representativos para observação de suas belezas naturais: a Trilha das 
Cachoeiras, que possui como atrativos o vale do ribeirão das Pedras, com 
ocorrência de grande diversidade de espécies de flora e afloramentos rochosos, 
além de vistas panorâmicas, tornando o recurso atraente para adeptos de 
caminhadas e da observação da flora e da fauna.  

3.7.1.4.3.2 - Caminhada com Pernoite (trekking) 

Essa modalidade de ecoturismo é uma variedade da Caminhada em Trilha, 
porém inclui pernoite de um ou dois dias.  

A trilha com potencial para utilização no trekking é o Caminho dos Escravos, 
que, embora tenha seu início fora dos limites do Parque, a maior parte passa em 
seu interior, em cerca de 16 km de extensão. A trilha possui como atrativos: 
vistas panorâmicas ao longo do vale do córrego Palmital, diversas bicas e 
cachoeiras que podem ser acessadas a partir de desvios na trilha.  

Um importante componente nesta caminhada, além do contato com a natureza, 
é a possibilidade de visitar e conhecer o aspecto histórico do caminho, com 
centenas de anos de existência e muitos relatos históricos das populações locais 
que podem ser agregadas. 

3.7.1.4.3.3 - Turismo Histórico-Cultural 

Essa modalidade de visitação poderá ser desenvolvida em conjunto com as 
comunidades residentes no entorno, e com as próprias Prefeituras locais pois 
depende de uma adequada infra-estrutura de visitação de forma a que as visitas 
não gerem impactos sociais indesejados.  

• Outras modalidades do Turismo Cultural  

Incluirão mostras de danças e folguedos típicos, demonstração de preparo 
culinário com essências e temperos regionais, visitas orientadas a locais 
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preparados de sítios arqueológicos e participação em eventos culturais e 
recreativos especialmente programados, na Vila do Biribiri e em Diamantina. 

3.7.1.4.4 - Perspectivas de Integração entre as UC´s na Região 

Os Parques Estaduais do Biribiri, do Pico do Itambé e do Rio Preto, e ainda as 
Áreas de Proteção Ambiental das Águas Nascentes e de Felício dos Santos 
estão localizados a uma distância relativamente próxima, e inserem-se na 
mesma região, a Serra do Espinhaço. Tanto do ponto de vista da conservação 
como do ponto e vista exclusivo do uso público, esta proximidade traz uma série 
de vantagens. 

No que se refere à conservação, é preciso ressaltar que a Serra do Espinhaço é 
uma região prioritária para a conservação, em função de sua boidiversidade e do 
nível de ameaça aos seus recursos naturais, bastante alto. Assim sendo, a 
implantação dos 3 parques deve garantir a proteção de uma área significativa, 
indo ao encontro das diretrizes formuladas pelo governo do Estado e por 
instituições de pesquisa e organizações não governamentais. 

Do ponto de vista do uso público e do turismo, a proximidade entre as unidades 
de conservação favorece a consolidação do destino como um todo, aumentando 
e diversificando a oferta de atrativos, e trazendo benefícios como o aumento do 
tempo de estadia de visitantes na região, a expansão da área beneficiada pelo 
desenvolvimento do turismo, e a redução da pressão de visitação sobre atrativos 
específicos de cada unidade. 

Medidas que podem favorecer esta integração incluem a criação de roteiros 
integrados que explorem atrativos de todos os parques, a implantação de 
roteiros inter-parques para cavalgadas, bicicleta ou caminhadas longas - que 
inclusive beneficiariam também a área de influência - e a divulgação da região 
como um todo, incluindo os atrativos naturais de cada parque e os demais 
atrativos naturais e culturais da região, algo que pode ser feito dentro do 
contexto dos programas Estrada Real e Circuito dos Diamantes. 

3.7.1.4.5 - Análise dos Atrativos e Definição de Diretrizes para Uso Público 

A análise apresentada a seguir sintetiza as informações apresentadas nos itens 
anteriores, fornecendo uma base para a análise e a definição de diretrizes para o 
uso público e o turismo nesta Unidade de Conservação. 

3.7.1.4.5.1 - Panorama Geral dos Atrativos Naturais 

A maioria dos atrativos naturais enquadra-se na tipologia denominada por 
cachoeiras, corredeiras, praias e balneários. O fato demonstra a grande oferta 
deste tipo de recurso na região e reflete também a demanda por este tipo de 
recurso.  

Pode-se considerar, no entanto, que a demanda predominante por este tipo de 
recurso acaba por inibir o desenvolvimento de recursos alternativos, o que pode 
comprometer outros segmentos do mercado do turismo e a competitividade da 
região, uma vez que recursos similares podem ser encontrados em praticamente 
todas as regiões do Brasil. A atividade de observação de fauna e flora aparece 
com algum destaque em função das trilhas do Caminho dos Escravos e das 
Cachoeiras, revelando um potencial para este tipo de atividade na área. 
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• Estado de Conservação 

A maioria dos insumos apresenta estado de conservação regular e ruim, 
indicando que a área do Parque vem sofrendo sérios problemas de impactos 
ambientais. Nota-se a necessidade de adotar medidas urgentes que garantam a 
conservação adequada destes insumos, tanto no que diz respeito à conservação 
da natureza quanto com relação ao seu potencial turístico, recreativo e 
educacional. 

• Infra-Estrutura e Acessos 

A acessibilidade aos atrativos é fator essencial para promover a atração e 
conseqüentemente o deslocamento do público, sendo portanto fator vital para o 
desenvolvimento do turismo e da visitação. 

As principais restrições de acesso dizem respeito às condições das estradas, 
quando o deslocamento envolve o uso de automóveis, e a distância a ser 
percorrida a pé ou outra modalidade que não automóvel. Assim, a presença 
majoritária de atrativos com acesso regular no Parque e entorno indica que o 
estado de conservação das estradas da região apenas regular.  

A maioria dos atrativos analisados não apresenta nenhuma infra-estrutura, o que 
ocorre em função do Parque não estar implantado. A ocorrência de atrativos com 
infra-estrutura parcial indica que grande parte dos atrativos necessita melhorias 
no sentido de se adequar à visitação. Na maioria dos casos, a infra-estrutura 
parcial foi assim considerada por compreender apenas sinalização direcional.  

A implantação da infra-estrutura de maneira a fazer com que esta seja 
considerada completa, deve ser ponderada em função da capacidade de carga 
do atrativo, dos objetivos da visitação e da natureza do atrativo. Assim, no caso 
de trilhas e atrativos distantes, é desejável que a infra-estrutura seja reduzida, de 
maneira a não comprometer o desfrute das características naturais da paisagem, 
e levando-se em conta ainda à pequena capacidade de carga do atrativo. A 
infra-estrutura, nestes casos, deve estar voltada às questões como interpretação 
e a segurança dos visitantes. Já no caso das cachoeiras da Sentinela e dos 
Cristais, a infra-estrutura deve ser desenvolvida levando-se em conta uma 
quantidade muito maior de visitantes, e as necessidades de estruturar a área 
para o lazer e mitigar os impactos de um fluxo grande de visitantes, cabendo por 
exemplo à implantação de sanitários, colocação de lixeiras, etc. 

3.7.1.4.5.2 - Panorama Geral dos Insumos Culturais 

O número elevado de insumos culturais verificados no entorno do Parque 
Estadual do Biribiri deve-se ao critério adotado de incluir as construções 
históricas da cidade de Diamantina individualmente na contagem. Foram 
levantados 15 atrativos entre igrejas e construções históricas, que fazem no 
entanto parte de um mesmo conjunto arquitetônico, que junto tem um grande 
impacto, a ponto da cidade ter recebido o título de Patrimônio da Humanidade, 
conferido pela Unesco. 

A maioria dos insumos culturais encontra-se fora do Parque, o que revela o seu 
caráter de área essencialmente natural. O único insumo cultural verificado no 
interior do Parque é um sítio de pintura rupestre, inserido em um ambiente 
natural. O sítio arqueológico visitado possui acesso regular, estando localizado 
próximo à estrada que liga Diamantina à Vila do Biribiri. 
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A grande maioria dos insumos insere-se na categoria de construções históricas e 
sítios históricos. O dado reflete a importância do acervo histórico e arquitetônico 
das localidades na área de influência do Parque, um dos maiores motivadores 
da visitação à mesma, e indica a necessidade de integração destes recursos 
com a visitação ao Parque. 

A quantidade de museus pode ser considerada pequena, se considerarmos o 
rico acervo histórico da região, e também a originalidade de seus recursos 
naturais. 

O fato de haver um alto número de insumos com infra-estrutura apenas parcial 
indica que em muitas construções e sítios históricos não há elementos para o 
desfrute adequado dos atrativos, sobretudo no que diz respeito à interpretação e 
o conforto do visitante.  

3.7.1.4.5.3 - Equipamentos Existentes e Necessidade de Reposição 

O Parque Estadual do Biribiri não está implantado, e portanto não dispõe de 
infra-estrutura de apoio à visitação ou qualquer outra atividade de manejo.  

Apesar do Parque não estar implantado, sua área recebe regularmente 
visitantes, que buscam atrativos como as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais, 
o Caminho dos Escravos e outros insumos. Estes locais não possuem infra-
estrutura de apoio à visitação, o que por vezes ocasiona impactos ambientais 
negativos, em função do excesso de visitantes, e de problemas como o acúmulo 
de lixo. 

Atualmente existem duas trilhas utilizadas para visitação e que percorrem 
trechos representativos das belezas cênicas do Parque 

• Caminho dos Escravos 

– Roteiro 

O início da trilha situa-se no bairro Rio Grande, no perímetro urbano de 
Diamantina. O final da trilha situa-se no distrito de Mendanha, a poucos metros 
da sede. 

A maior parte do caminho encontra-se no interior do Parque Estadual. O trecho 
inicial percorre área pertencente ao município. No final da trilha, próximo a 
Mendanha, a trilha atravessa algumas propriedades privadas. No início da trilha, 
há uma placa comemorativa de sua inauguração, com jardins e um banco.  

– Estado de Conservação 

O estado de conservação de conservação é regular, com pouca presença de 
lixo, desmatamento ou sinais de queimadas, no entanto os trechos calçados 
estão em mau estado de conservação, necessitando limpeza de vegetação e 
reparos em trechos desmoronados (foto 3.95). 

Os trechos de maior dificuldade para pedestres e mulas foram calçados com 
pedras locais, e permanecem assim até hoje. O trecho inicial a partir de 
Diamantina foi restaurado recentemente, e é um ponto bastante visitado por 
turistas. Do final deste, junto à estrada de asfalto, até as proximidades da 
fazenda Duas Pontes, há um trecho muito pouco visitado, e que não oferece 
maiores atrativos. Da fazenda Duas Pontes até Mendanha o caminho possui 
diversos trechos calçados (alguns em mau estado de conservação), e oferece 
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como atrativos: vistas panorâmicas ao longo do vale do córrego Palmital, 
diversas bicas e cachoeiras que podem ser acessadas a partir de desvios na 
trilha. A distância total, de acordo com as coordenadas levantadas, é de 15,7 km.  

 

 
Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.95 - TRECHO DO CAMINHO DOS ESCRAVOS ENTRE A  
                  FAZENDA DUAS PONTES E MENDANHA  

• Trilha das Cachoeiras 

– Roteiro 

As condições de acesso são boas, com início da trilha em estrada de asfalto, 
próxima a Diamantina e final em estrada de terra próximo à cachoeira dos 
Cristais. Na figura 3.16 apresenta-se a localização da trilha no contexto do 
Parque Estadual. 

O atrativo não se encontra estruturado para receber turistas. Seu comprimento, 
no entanto, de aproximadamente 8 km, sugere que há possibilidade de utilização 
por diversos grupos de visitantes ao mesmo tempo. 

– Estado de Conservação 

O estado de conservação é relativamente bom, tendo em vista a sua pouco 
utilização. Não há sinais de lixo, fogo ou outros impactos. A área percorrida, no 
entanto, é bastante alterada em função da sua utilização como pastagem. Na 
foto 3.96 apresenta-se um trecho da trilha. 

3.7.1.4.6 - Diretrizes Para o Plano de Uso Publico e Turismo 

Verifica-se que o Parque Estadual do Biribiri vem enfrentando sérios problemas 
de impactos negativos sobre seus recursos naturais, o que se explica pelo fato 
do Parque ainda não estar implantado, e também em função de sua proximidade 
com Diamantina e da existência de estradas de tráfego local que atravessam sua 
área. 
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Foto: Joaquim Rondon 

FOTO 3.96 - VISTA DA TRILHA DAS CACHOEIRAS  

De maneira a fazer com que a unidade de conservação cumpra seus objetivos 
básicos no que diz respeito à proteção a natureza, é preciso que a mesma seja 
implantada imediatamente, com a adoção de medidas urgentes de controle do 
acesso, de fiscalização das atividades que se desenvolvem no interior da área, e 
mesmo de recuperação de determinados locais. 

As diretrizes propostas têm como objetivo principal a compatibilização das 
necessidades de conservação e recuperação dos recursos naturais do Parque e 
a visitação com base sustentável, o que implica na implantação de infra-estrutura 
para comportar grandes fluxos, principalmente nas cachoeiras da Sentinela e 
dos Cristais. 

Devem ainda ser consideradas medidas que permitam o aproveitamento do 
Parque como área de lazer e para atividades de educação ambiental voltadas 
para a população local, e a implantação de medidas que valorizem seus 
recursos naturais e culturais como produtos turísticos.  

A integração com a área de influência e a geração de oportunidades para a 
população local também é um objetivo a ser alcançado através das medidas 
adotadas. 

Para tanto, as seguintes diretrizes básicas devem nortear os programas e 
projetos de uso público e turismo na unidade: 

i. Limitar as áreas de uso público aos locais necessários para a estruturação 
da visitação com base em recursos já utilizados, evitando-se a priori a 
implantação de novos atrativos; 

ii. Criar área de uso intensivo, ao longo do limite da unidade com a cidade de 
Diamantina. Esta área deverá funcionar como zona tampão para as zonas 
de uso menos intensivo e de preservação, e poderá ser utilizada em 
atividades de lazer, recreação e educação ambiental; 
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iii. Definir medidas para o controle de acesso à área do Parque, com a redução 
gradual da utilização da estrada de Biribiri para o tráfego local e abertura de 
um novo acesso pela fazenda Duas Pontes, em local de controle mais fácil e 
de maior apelo à visitação; 

iv. Implantar infra-estrutura voltada para a minimização dos impactos 
ambientais e para a ampliação das oportunidades de lazer nos recursos 
mais visitados, como as cachoeiras da Sentinela e dos Cristais; 

v. Implantar infra-estrutura de apoio à visitação e à interpretação ambiental e 
cultural compatível com critérios de mínimo impacto, nos recursos 
diferenciados como o Caminho dos Escravos; 

vi. Adotar medidas de recuperação ambiental em todos os recursos utilizados 
no uso público; e, 

vii. Realizar gestões para o estímulo à melhoria contínua da qualidade dos 
serviços e equipamentos turísticos na área de influência, e estimular a 
implantação de programas de capacitação de mão de obra. 

3.7.1.4.7 - Perfil do Visitante 

De acordo com informações obtidas na Secretaria Municipal de Cultura e junto a 
operadores de receptivo, a grande maioria dos visitantes (80%) é proveniente do 
Brasil, e em particular de Belo Horizonte. A CVC, uma das maiores operadoras 
do país, dispõe de pacotes semanais que passam por Diamantina.  

A maior parte dos turistas tem como motivo da viagem o turismo cultural, e em 
particular a Vesperata e a arquitetura colonial. No mês de julho, o Festival de 
Inverno também costuma atrair muitos visitantes.  

A divulgação é feita sobretudo por agências em Belo Horizonte, e por indicação 
de amigos e parentes. 

O tempo de permanência médio gira em torno de 3 dias, e os gastos diários por 
pessoa, são de R$ 200,00 em média. 

Na opinião de alguns operadores de receptivo, pouco a pouco, a procura por 
roteiros e atrativos baseados nos recursos naturais da região, bem como 
atividades do segmento de turismo de aventura, está crescendo. Em grande 
parte, o fato é motivado pelo fato da cidade atrair um grande número de 
estudantes. 

3.7.1.5.8 - Estudos para Identificação de Indicadores 

Identificadores de qualidade ambiental fazem parte de programas específicos a 
serem desenvolvidos, como por exemplo o Programa de Monitoramento da 
Qualidade de Água ou o monitoramento de processos erosivos em trilhas 
abertas a visitação. Esses estudos devem estar relacionados com a 
determinação do nível de visitação que se pretende ter no parque, ou seja, 
proceder a avaliação com objetivos de estabelecer limites de visitação ou para 
priorizar determinados locais de visitação e restringir outros. 

Os indicadores serão identificados caso a caso, em função das características 
de cada área e seus recursos, podendo ser físicos (como aumento da largura de 
trilhas ou ocorrência de processos erosivos), bióticos (redução do avistamento 
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de determinadas espécies de fauna, comprometimento da vegetação) ou 
funcionais (acúmulo de lixo, descaracterização cultural, etc.) 

3.7.2 - Atividades ou Situações Conflitantes 

O Parque Estadual do Biribiri apresenta uma série muito grande de ameaças que 
põem em risco a manutenção de sua paisagem e a conservação de sua 
biodiversidade, da qualidade de suas águas e dos cursos d’água à jusante e de 
seus atrativos turísticos. Esses problemas são decorrentes principalmente da 
longa história de utilização irregular da área para os mais variados fins.  

3.7.2.1 - Situação Fundiária 

O fato de possuir em seu interior um bairro do município de Diamantina, o Bairro 
Cidade Nova e a cadeia pública, e ainda possuir, segundo o levantamento 
socioeconômico realizado, uma série de moradores, traduz a situação irregular e 
preocupante dessa Unidade. Esta situação confere grande fragilidade ao 
Parque, considerando que pode aumentar o número de ocupantes enquanto a 
regularização fundiária não é solucionada, e em decorrência da ocupação, várias 
atividades incompatíveis com os objetivos da UC são realizadas. 

No caso dos moradores da área do Parque, a possibilidade de conflito é o 
processo de desapropriação/relocação das famílias. Esse processo é 
extremamente complexo e se não for bem conduzido, acaba por “empurrar” as 
famílias para o entorno do Parque ou para os bairros mais pobres de 
Diamantina, sem que haja condições efetivas de sobrevivência. 

É necessário que sejam revistos os limites do Parque para que seja excluído o 
bairro Cidade Nova, bem como a cadeia pública, considerando que dada a 
incompatibilidade com os objetivos, certamente criará muitos conflitos e 
dificuldades na implantação e gestão da Unidade de Conservação. 

As atividades conflitantes com a categoria de manejo do Parque Estadual, 
baseadas nos levantamentos de campo e nas várias etapas de elaboração do 
presente planejamento da Unidade, são a seguir discriminadas, bem como os 
impactos decorrentes, visando posteriormente a proposição de estratégias para 
sua solução. 

3.7.2.2 - Criação de Gado e Cavalos no Interior do Parque 

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. Dessa maneira, é sempre difícil 
entendê-la como uma atividade prejudicial ao ambiente. Porém, a criação de 
gado e de cavalos no interior do Parque Estadual do Biribiri 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. 

A criação de gado e cavalos nas áreas do Parque é um problema relevante a ser 
resolvido, porém sua magnitude, em termos de extensão de áreas atualmente 
ocupadas e número de cabeças, não pareceu ser significativo quando da 
realização da AER. Deve ser ressaltado, contudo, que os moradores do entorno 
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do Parque (em especial os da Vila de Pinheiros) utilizam a Unidade como 
pastagem para o gado apenas em determinadas épocas do ano, quando o pasto 
plantado no entorno encontra-se em processo de rebrota. 

A compactação e erosão do solo causado pelo pisoteio do gado, a poluição de 
nascentes e córregos por excrementos e a prática do fogo para a renovação de 
pastagens foram detectadas principalmente ao longo de todo o Sítio 1 (Biribiri 
Sul), bem como no limite leste do Sítio 2 (Biribiri Norte) e na região dos pontos 9 
(Voçoroca no São Miguel) e 10 (Sítio do Geraldo), que também são 
intensamente utilizadas para a atividade. Nas proximidades do Rio das Pedras, 
na altura do ponto 3 (Cachoeira dos Cristais), foi observada atividade de plantio 
de braquiária (Brachiaria sp.) durante os trabalhos da AER, evidenciando o 
desconhecimento que a população local ainda tem sobre a existência do Parque, 
seus objetivos e formas de gerenciamento. 

3.7.2.3 - Extração Vegetal 

A extração vegetal, principalmente de madeira, é um problema que ocorre em 
todas as áreas de Floresta, como observado no Sítio 1 - Biribiri Sul, pontos 1 
(Rio das Pedras), 4 (Margem do Ribeirão das Mil Oitavas), 7 (Vila do Biribiri) e 8 
(Torres) e no Sítio 2 - Biribiri Norte, ponto 10 (Sítio do Geraldo - Alto dos 
Cristais). 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 (Foto 3.97 A). Conforme citado 
anteriormente, 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). 

Também ocorre no Parque a extração de espécies campestres, principalmente 
de sempre-vivas Paepalanthus spp. e Xyris sp., bem como de espécies das 
famílias Bromeliaceae e de Orchidaceae, entre outras. Esta atividade ocorre no 
Sítio 1 - Biribiri Sul, nos pontos 1 (Rio das Pedras), 3 (Cachoeira dos Cristais), 4 
(Margem do Ribeirão das Mil Oitavas), 5 (Cachoeira da Sentinela) e 6 (Córrego 
do Pocinho/João de Barro) e no Sítio 2 - Biribiri Norte, em especial nos pontos 13 
(Tabuleiro dos Barris/Rio São João) e 18 (Córrego Lambari). Com a exploração 
destas espécies, a manutenção da biodiversidade do Parque fica comprometida, 
visto que muitas das espécies afetadas são endêmicas dos ecossistemas locais 
e apresentam populações pequenas. 

3.7.2.4 - Garimpo e Extração de Areia e Terra 

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. O 
garimpo foi observado no rio das Pedras, nas proximidades da Vila do Biribiri, e 
em topos de morros (foto 3.97 C), em especial no ponto 9 (Voçoroca no São 
Miguel) no Sítio 2 - Biribiri Norte. A extração clandestina de areia, por sua vez, 
ocorre com freqüência no rio das Pedras, nas proximidades da cachoeira da 
Sentinela (ponto 5). A situação atual do rio Pinheiros e do próprio rio 
Jequitinhonha (foto 3.97 A), com a presença de 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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Quanto à extração de terra, no PEB foi evidenciada a presença de uma grande 
“área de empréstimo” que, segundo informes da população local, teria a 
concessão da Prefeitura de Diamantina para a realização de aterros para obras 
civis. Esta área foi observada na entrada para o ponto 8 (Torres), Sítio 1 - Biribiri 
Sul), tendo sofrido completo desmatamento para a atividade (Foto 3.97 B) 

 

  

 
Fonte: Marcos R. Bornschein 

Legenda: (A) Corte de capoeira no interior do PEB; (B) Área de retirada de solo em região de 
campo cerrado no Parque; (C) Mineração em topo de morro (entorno nordeste do PEB). 

FOTO 3.97 - EXEMPLOS DE IMPACTOS ENCONTRADOS NO PEB 

3.7.2.5 - Turismo Irregular 

O turismo irregular e desordenado leva ao fluxo de um grande número de 
pessoas a locais do Parque que são muito frágeis e não apresentam a 
capacidade de suporte necessária para a atividade. Isto também causa 
compactação, assoreamento de rios e perda de espécies, como observado 
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principalmente no Sítio 1, em especial nas proximidades das Cachoeiras dos 
Cristais (ponto 3) e da Sentinela (ponto 5), além de todo o caminho para a Vila 
do Biribiri. A visitação desordenada ocorre também ao longo do Caminho dos 
Escravos. Nesses sítios foram observados problemas como a extração de 
plantas ornamentais por turistas e munícipes da região, a depredação de 
pinturas rupestres, o acúmulo de lixo e a presença de animais domésticos, em 
especial cães. 

3.7.2.6 - Presença de Moradores Dentro da Unidade 

Em algumas áreas do Parque, evidenciou-se a presença de moradores e/ou de 
áreas ocupadas pelos vizinhos à Unidade para a realização de diversas 
atividades, em especial a criação de gado. Os impactos decorrentes da presença 
de moradores na Unidade são os mais diversos, sendo porém os de maior 
relevância a extração de madeira, a contaminação do lençol freático pela 
inexistência de sistemas de tratamento de efluentes, a presença de gado, 
cavalos e de animais domésticos em geral (em especial cães e gatos), o 
garimpo, a caça e a pesca ilegais e o acúmulo de lixo. As questões relativas a 
relação dos moradores que vivem no entorno e no interior do Parque são 
tratadas no diagnóstico da socioeconomia elaborado para o Plano de Manejo. 

3.7.2.7 - 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 (foto 3.98 E). 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 do Parque, em 
especial nos cursos d’água ao longo da estrada de acesso à Vila do Biribiri 
(Sítio 1). Durante os trabalhos da AER, foram freqüentes os encontros com 
moradores do entorno e/ou visitantes de diversas regiões portando 
equipamentos de pesca. Em alguns casos, grupos de pessoas procedem 
arrastos com redes de malha fina ao longo da vegetação marginal de córregos, 
capturando indistintamente juvenis e adultos das espécies locais. 

3.7.2.8 - Presença de Espécies Exóticas 

A presença de espécies exóticas na unidade 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 do PEB. A ocorrência das mesmas deu-se em 
praticamente todo o Parque, merecendo grande destaque principalmente nos 
Sítios 1 (Biribiri Sul) e 3 (Biribiri Leste) (fotos 3.98 C e 3.98 D). 

Além dessas espécies, merecem ainda destaque outras duas árvores 
exóticas, o Eucalipto (Eucalyptus sp.) e o Pinheiro (Pinus sp.), ambas 
encontradas em pequenas populações no Parque e/ou em seu entorno 
imediato. O Pinus, em especial, gera maiores preocupações dado seu 
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aspecto invasor. Estas espécies foram encontradas na região do Sítio 1, 
ponto 8 (Torres), na Vila de Pinheiros (Sítio 4) e na divisa leste do Parque 
com a Fazenda Duas Pontes, nas proximidades do ponto 15 (Córrego 
Palmital), Sítio 3 (Biribiri Leste), e com a BR-367. 

Quanto à fauna, merece destaque na região a abelha africana (Apis melifera), 
que foi bastante encontrada durante a AER. 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. Em processos de estresse, enxames dessa abelha 
podem também atacar animais silvestres, causando a morte de muitos deles. 
Dentre os peixes, pôde-se ainda comprovar a presença de Oreochromis sp. 
(tilápia) nos rios do interior do parque. Moradores da região atestaram que 
carpas e bagres exóticos também foram soltos visando povoar os reservatórios 
artificiais próximos à Vila do Biribiri, contudo, a presença dessas espécies não foi 
verificada por capturas durante as investigações. A introdução de espécies 
representa um risco efetivo de contaminação biológica e perda de biodiversidade 
e, portanto, um problema a ser devidamente tratado pelo plano de manejo. 

3.7.2.9 - Trânsito Intenso de Veículos no Parque e seu Entorno 

Em função da intensa visitação das cachoeiras e da vila do Biribiri, bem como 
pela presença da estrada de ligação entre Diamantina e Pinheiros, o atual índice 
de atropelamentos de animais silvestres no Parque é bastante relevante. 
Acrescenta-se a isso ainda a presença da rodovia federal às margens da 
unidade, a qual acarreta também um alto índice de tais atropelamentos. Durante 
os trabalhos de campo, foram observados diversos animais atropelados em 
praticamente todas essas vias. 

3.7.2.10 - Comprometimento dos Rios do PEB 

Alguns fatores atualmente são os maiores responsáveis pelo comprometimento 
de alguns rios do Parque, com destaque para poluição doméstica, lixo, trânsito 
de veículos e existência de barragens locais. 

As regiões sul (Cidade Nova) e oeste (Vila de Pinheiros) do Parque incluem 
áreas urbanas, na qual rejeitos domésticos e de pequenas agroindústrias afluem 
para os rios Mil Oitavas e Pinheiros, respectivamente, os quais conduzem estes 
poluentes para o interior da Unidade. O aspecto da água no ponto 4 (ribeirão das 
Mil Oitavas) denuncia o comprometimento deste curso d'água em termos físicos 
e químicos, demandando ações de recuperação.  

Além dos poluentes, boa parte do parque, sobretudo em suas porções oeste e 
norte, encontra-se entrecortado por rodovias não pavimentadas. Estas vias 
potencializam o ingresso inadvertido à unidade de conservação e seus rios, 
representando também consideráveis extensões de solo exposto sujeito à 
lixiviação pelas chuvas e aporte de sedimentos alóctones para o interior dos 
corpos d'água. 

Ressalta-se também a existência de duas pequenas barragens na Unidade, nas 
proximidades da Vila de Biribiri, que geram uma série de impactos decorrentes 
tanto da modificação do regime das águas de lótico para lêntico quanto, 
principalmente, em função da abertura periódica das comportas de fundo, 
visando a liberação de sedimentos acumulados na barragem. Este procedimento 
gera uma série de impactos na qualidade das águas de jusante, como o 
aumento da turbidez, o soterramento de abrigos aquáticos, a inundação 
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repentina de tocas e ninhos nas margens e a diminuição periódica do oxigênio 
dissolvido na água, com uma série de conseqüências para a fauna aquática, 
anfíbia e até mesmo a terrestre. 

3.7.2.11 - Incêndios Constantes no PEB e Entorno 

Incêndios ocorrem com frequência na região do PEB, 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. 

A queimada, que provoca conseqüências maléficas e até catastróficas ao 
ambiente, é uma das práticas mais antigas e arraigadas da população brasileira, 
sendo efetuada para promover o “manejo” de pastagens, a “limpeza” de áreas 
antes de serem cultivadas, ou mesmo acidental. 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 conseqüência, mesmo que temporária, 
da supressão e empobrecimento de ambientes. Registros históricos e a 
presença de evidências físicas na vegetação demonstram que o fogo constitui 
uma ameaça constante à flora e à fauna do PEB, em especial na época de seca 
(foto 3.98 B). 

OLIVEIRA et al. (2000) mencionam que hoje os incêndios florestais são uma 
ameaça à integridade das unidades de conservação, onde seus efeitos 
imediatos são a degradação do recurso natural (fauna e flora), destruição da 
qualidade paisagística da região, danos à infra-estrutura em geral e ameaça à 
vida e à saúde de funcionários e visitantes, entre outros exemplos. Mencionam, 
ainda, que incêndios podem comprometer a execução dos objetivos de manejo 
das unidades de conservação, gerar danos e muitas vezes perdas irreparáveis à 
flora e fauna e provocar prejuízos incalculáveis do ponto de vista científico, 
conservacionista e financeiro.  

No PEB, vestígios de incêndios ocorrem em todo o Parque, porém em apenas 
alguns casos os mesmos parecem ter sido provocados para fins de renovação 
da pastagem. Em certos casos, incêndios parecem ter sido provocados para 
estimular a rebrota de sempre vivas e/ou a partir da queima de lixo e realização 
de fogueiras. Estes vestígios ocorrem principalmente ao longo de todo o Sítio 1 - 
Biribiri Sul, inclusive em áreas de visitação (Cachoeiras dos Cristais e da 
Sentinela), no limite leste do Sítio 2 - Biribiri Norte e na região dos pontos 9 
(Voçoroca no São Miguel) e 10 (Sítio do Geraldo), além de provavelmente terem 
ocorrido com freqüência no passado ao longo do Caminho dos Escravos, 
atualmente bastante ocupados por espécies exóticas e rústicas (fotos 3.98 C 
e 3.98 D). 

Um impacto não abordado mas 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. 

3.7.3 - Conseqüências dos Problemas Registrados sobre a Biota 

Do conjunto de problemas registrados, surgem diversas conseqüências que 
interferem na conservação da paisagem e da biodiversidade do PEB e entorno, 
as quais são apresentadas nos itens a seguir.  
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Fonte: Marcos R. Bornschein 

Legenda: (A) Mineração na margem do rio Jequitinhonha (entorno nordeste do PEB); (B) 
Ambiente impactado por queimada. Note-se a grande densidade de canelas-de-ema (cf. 
Vellozia sp. - Velloziaceae) mortas; (C) Cerrado rupestre contaminado pela invasão do 
exótico capim-gordura (Melinis minutiflora - Poaceae) (Caminho dos Escravos, PEB); 
(D) Cerrado rupestre contaminado pela invasão do exótico capim-gordura (Melinis 
minutiflora - poaceae). A área mais do topo está fracamente contaminada enquanto que 
a do resto está fortemente contaminada (Caminho dos Escravos, PEB); (E) Arapuca 
armada para a captura de aves silvestres. 

FOTO 3.98 - EXEMPLOS DE PROBLEMAS E ATIVIDADES IMPACTANTES  
                            OBSERVADAS NO PEB 

3.7.3.1 - Extinção Local de Espécies da Flora e da Fauna 

• Principais causas 

O desmatamento dos remanescentes florestais do PEB e a descaracterização 
dos mesmos por incêndios, corte seletivo de árvores, efeito de borda, etc., bem 
como a descaracterização de áreas de campos limpos e campos úmidos, 
principalmente por incêndios e pastoreio, podem ter causado a extinção local de 
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espécies tanto de áreas florestais quanto abertas. Pode ter influído a exploração 
vegetal, caça, predação por animais domésticos e captura, bem como a 
disseminação de espécies exóticas utilizadas em pastagens. 

• Consequências 

Perda de ambientes e de qualidade dos mesmos para reprodução, refúgio e 
alimentação. A exploração de plantas de interesse ornamental e/ou para lenha, 
as queimadas, a caça, a predação por animais domésticos e a captura podem 
ter provocado a redução de contingentes populacionais de grande parte das 
espécies e, inclusive, a extinção local de algumas. 

3.7.3.2 - Mortandade da Fauna 

• Principais causas 

Vários animais silvestres devem ter morrido e certamente morrerão atropeladas 
por veículos automotores em estradas do PEB e entorno e por conseqüência da 
colisão contra arames de cercas e fios de luz. Incêndios e liberação repentina de 
água decorrente da operação das barragens da Vila de Biribiri certamente 
destruíram e destroem abrigos e ninhos e, eventualmente, mataram e matam 
animais adultos e jovens. Animais domésticos, como cães e gatos, certamente 
predaram e predam diversas espécies e seus ninhos. Especialmente crianças 
munidas de estilingues (ou cetra ou bodoque) abateram e abatem aves como 
“atividade de recreação”, e visitantes ao Parque em geral geram mortandade de 
animais considerados como nocivos, em especial serpentes e aracnídeos, 
quando os encontram. Por fim, a caça certamente causa o abate de indivíduos 
de várias espécies. 

É possível também que venha a ocorrer morte de aves por colisão contra vidros 
das futuras instalações do PEB, como já observado na Vila do Biribiri. Vidros e 
especialmente grandes vidraças refletem a vegetação circundante confundindo 
aves que voam ao seu encontro, chegando a morrer pelo choque.  

Por fim, é possível que tenha ocorrido e ocorra mortandade de animais por 
intoxicação decorrente da aplicação de agrotóxicos em monoculturas existentes 
no PEB e entorno. 

• Consequências 

Eliminação de abrigos, ninhos e indivíduos de espécies de animais silvestres. 
Aceleração do processo de extinção local de algumas espécies. 

3.7.3.3 - Deterioração Genética das Populações Vegetais e Animais 

• Principal causa (direta) 

Isolamento e pequeno número de indivíduos nas populações decorrentes da 
fragmentação dos ambientes e da redução nos contingentes populacionais. 

• Consequências 

Perda de variabilidade genética e consequente aumento da probabilidade de 
extinções locais. 
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3.7.3.4 - Comprometimento dos Cursos D’água e da Fauna Aquática 

• Principal causa (direta) 

Comprometimento e alteração dos parâmetros físico-químicos das águas pela 
deposição de excrementos bovinos e acúmulo de lixo, presença e operação das 
barragens da Vila de Biribiri, mineração e extração de areia nos cursos d’água 
locais, efluentes de casas presentes no interior e no entorno da Unidade e 
decorrentes da aceleração dos processos erosivos pela presença do gado e de 
incêndios na região. 

• Consequências 

Perda da qualidade das águas superficiais e perturbação da fauna aquática, com 
conseqüências indiretas para a fauna terrestre e para a qualidade das águas do 
Parque e a jusante. 

3.8 - Aspectos Institucionais 

3.8.1 - Estrutura Organizacional 

Administrativamente o PERP está subordinado ao Instituto Estadual de Florestas 
- IEF do Estado de Minas Gerais. 

O IEF é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável - SEMAD. No exercício de suas atribuições, o IEF 
observa as deliberações emanadas do Conselho Estadual de Política Ambiental 
- COPAM, do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH e as diretrizes da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 
SEMAD. 

O IEF possui 3 órgãos sob a sua gestão: Fundação Estadual de Meio Ambiente 
(FEAM), Instituto de Gestão de Águas (IGAM) e Diretoria de Pesca e 
Biodiversidade (DPB). 

A subordinação do PERP à Administração Central ocorre de forma direta com o 
Departamento de Pesca e Biodiversidade (DPB) alocado na sede do IEF em 
Belo Horizonte, de onde emanam as orientações técnicas e os recursos 
destinados a sua implantação e ao seu manejo; e, com a Coordenadoria de 
Unidades de Conservação (CUCO), que oferece as orientações quanto às 
operações orçamentárias, financeiras e contábeis, bem como alocação à UC dos 
recursos de manutenção, além daqueles destinados aos contratos dos seus 
serviços. 

De acordo com suas finalidades cabe a Diretoria de Pesca e Biodiversidade - 
DPB promover e coordenar a execução das atividades de preservação, 
conservação e proteção da biodiversidade, das espécies vegetais e animais que 
tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida, bem como a 
manutenção do equilíbrio ecológico dos ecossistemas de domínio do Estado; e a 
Coordenadoria de Unidades de Conservação - CUCO, coordenar, orientar e 
executar as atividades relativas à criação, implantação e administração das 
Unidades de Conservação sob administração do Estado 

A gestão da Unidade está sob a supervisão do Escritório Regional Alto 
Jequitinhonha - ERAJ, sediado na cidade de Diamantina e sua direção sob a 
responsabilidade do gerente. 
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Na figura 3.22 é apresentada a estrutura organizacional estadual de gestão da 
UC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.22 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3.8.2 - Pessoal 

O PEB não está ainda implementado, desta forma não dispõe de qualquer 
atividade de manejo e não possui um gerente. Sua administração é subordinada 
a Regional do Alto Jequitinhonha do IEF, ficando a cargo do supervisor geral. 

No Plano de Manejo em elaboração serão indicadas todas as ações gerenciais 
para a gestão da unidade e definida a infra-estrutura. 
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3.8.3 - Recursos Financeiros 

O PEB não possui uma fonte de recursos própria, a partir de ingressos, taxas 
turísticas ou outras formas de arrecadação, uma vez que a visitação não está 
ainda regulamentada. 

Os recursos para sua manutenção são provenientes da administração do Estado 
e, sendo que a elaboração do plano de manejo foi financiada através de 
recursos do PRODETUR II/NE. 

O Programa de Ação para o Desenvolvimento do Turismo no Nordeste - 
PRODETUR II/NE visa dar continuidade ao processo de desenvolvimento do 
setor de turismo na região Nordeste do Brasil iniciado com o PRODETUR/NE - I, 
tendo se expandindo, ainda, para o nordeste dos Estados do Espírito Santo e de 
Minas Gerais, incluindo o vale do Jequitinhonha. 

O objetivo estratégico do PRODETUR II/NE é consolidar, completar e 
complementar todas as ações necessárias para tornar o turismo sustentável nas 
novas áreas eleitas, em beneficio da população local. 

Desta forma, na implementação do Plano de Manejo, as atividades prioritárias e 
que sejam compatíveis com os objetivos do programa PRODETUR/NE-II, 
poderão ser financiadas através de seus recursos. 

3.8.4 - Cooperação Institucional 

Conforme indicado no Encarte 2 deste Plano de Manejo, existem várias 
entidades, públicas, privadas e ONG´s com potencial de cooperação, apoio ou 
no estabelecimento de parcerias que poderão contribuir na implementação e 
gestão do PEB. 

O CBMMG (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais) possui um convênio já 
estabelecido com o IEF para o desenvolvimento do Programa Integrado de 
Prevenção e Combate a Incêndios, o qual possui extensão no PEB. 

3.9 - Declaração de Significância 

Pelo conjunto de dados obtidos e pela análise intertemática relativa aos pontos e 
sítios obtidos na Avaliação Ecológica Rápida (AER), observa-se que o Parque 
compreende uma área de interesse médio em conservação, onde esforços 
poderão não surtir os efeitos desejados caso não haja total participação das 
lideranças locais e das comunidades no processo de manejo da Unidade. Há, 
certamente, importantes justificativas para a manutenção dessa Unidade de 
Conservação na categoria de Proteção Integral na região. São elas: 

– Abrange uma série de recursos hídricos de interesse para a conservação 
da qualidade das águas e de grande beleza cênica, que devem ser 
preservados como áreas de interesse turístico. Abrange ainda uma região 
de nascentes da bacia do rio Jequitinhonha, reconhecida como uma área 
de extrema importância biológica (MMA, 2000); 

– Alguns pontos apresentam valor incontestável pela sua biodiversidade, 
notadamente de espécies endêmicas da Cadeia do Espinhaço; 

– Representa um atrativo turístico para a região de Diamantina, gerando 
inclusive um forte apelo para o fortalecimento das áreas naturais 
protegidas do Estado de Minas Gerais; 
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– A criação de uma Unidade de Conservação nessa região poderá facilitar a 
realização de projetos de educação ambiental para as comunidades locais, 
bastante carentes desse processo; 

– Funciona como área de refúgio a algumas espécies animais de interesse 
em conservação, em especial aves; e, 

– A presença do Parque na região poderá ter reflexos na economia das 
pequenas comunidades locais pela oferta de serviços de apoio ao turismo. 

3.9.1 - Avaliação da Unidade de Conservação 

Tendo por base os estudos específicos, a presente análise visou basicamente 
relacionar, no contexto do Parque e seu entorno, os hábitats prioritários para 
conservação, áreas de importância biológica especiais, áreas e espécies que 
requerem manejo especial e espécies ou grupos que necessitem de avaliação 
mais aprofundada. 

3.9.1.1 - Quanto à Validade da Unidade de Conservação 

Pelos resultados obtidos tanto em relação à flora quanto à fauna da presente 
AER, observa-se que o Parque Estadual do Biribiri compreende uma área de 
riqueza biológica considerável, sendo presentes diversas espécies endêmicas da 
Serra do Espinhaço e algumas formas raras e inclusive ameaçadas na área. A 
própria busca constante de alguns locais do Parque para o desenvolvimento de 
atividades de lazer, em especial junto a cachoeiras e outras áreas de grande 
beleza cênica, indica que a criação de uma Unidade de Conservação de 
Proteção Integral, na região, é requerida no mínimo como uma forma de se 
minimizar os efeitos deletérios que a utilização desregrada dessas áreas pode 
ocasionar sobre os recursos hídricos, a flora e a fauna. Deve-se levar em conta, 
nesse sentido, que a área do Parque inclui diversos afluentes da bacia do rio 
Jequitinhonha, reconhecida como de extrema importância biológica, conforme 
destacado em MMA (2000). 

Face aos usos pretéritos e atuais da área do Parque e seu entorno, contudo, 
observa-se que, para que a UC cumpra com seus objetivos de garantir a 
preservação de amostras de ecossistemas naturais, da flora e da fauna 
regionais, uma série de projetos visando a recuperação ambiental e outros 
aspectos deverão ser implementados antes que se possa afirmar definitivamente 
que o PEB é uma UC válida. Há, certamente, diversas áreas do Parque de 
grande interesse conservacionista que merecem a aplicação de recursos e 
esforços para sua manutenção. Essas áreas serão relacionadas adiante, e serão 
discutidos os diversos processos que deverão fazer parte do plano de 
gerenciamento do Parque. 

3.9.1.2 - Hábitats e Espécies Prioritárias para Conservação 

O estudo realizado apontou alguns tipos de hábitats e determinadas espécies de 
grande interesse em conservação. No geral, essas áreas são pequenas e, 
isoladamente, os esforços a serem aplicados nas mesmas podem representar o 
desperdício de recursos, uma vez que poderão não garantir a preservação dos 
elementos locais em longo prazo. 

Dentre os principais hábitats locais de interesse em preservação, destacam-se 
as áreas de Campos Rupestres na porção sul do parque (sítio Biribiri Sul), na 
área entre a cachoeira dos Cristais, cachoeira da Sentinela e córrego do Pocinho 
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- João de Barro, que são de especial relevância devido à ocorrência de espécies 
e famílias vegetais exclusivas, além de várias aves, répteis e anfíbios. 
Destacam-se também áreas de Campo Limpo no Sítio 2 (Biribiri Norte), áreas de 
campo no córrego Caetano Monteiro, áreas de Floresta Estacional em bom 
estado, próximo ao Sítio 2, na região do alto dos Cristais, e a grande área 
contínua de Cerradão observada no Sítio 2, na região do tabuleiro dos Barris, rio 
São João. Nesses pontos verificou-se também grande diversidade de espécies 
da fauna, tanto terrestre quanto aquática. O Sítio Norte, em especial, abrange os 
ecossistemas com feições mais íntegras da paisagem e menor pressão 
antrópica, o que sugere o estabelecimento de zonas mais restritivas nessa área. 

Em todos os grupos estudados, foram registradas no PEB espécies relevantes 
para conservação, as quais são citadas no Anexo 3.05, de acordo com a 
condição em que se encontram. 

Do ponto de vista da importância florística, foram encontradas várias espécies na 
condição de ameaçadas e endêmicas, sendo que Discocatus placentiformis e 
Uelbemannia pectinifera (Cactaceae), Lychnophora ericoides (Asteraceae), 
Dalbergia nigra e Melanoxylon brauna (Leguminosae) e Physocalyx cf, major 
(Scrophulariaceae) estão posicionadas na lista de espécies ameaçadas de 
extinção da Flora de Minas Gerais (MENDONÇA & LINS, 2000). Uma espécie de 
Bromeliaceae Dyckia rariflora Schult.f, foi coletada na estrada de Diamantina 
para Biribiri (FORZZA & WANDERLEY, 1998). Outras espécies importantes para 
a conservação são principalmente das famílias Asclepiadaceae (Ditassa sp.), 
Bromeliaceae (Encholirium sp. e Dyckia sp.), Droseraceae (Drosera cf. 
montana), Eriocaulaceae (Paepalanthus planifolius e P. imbricatus), Orchidaceae 
(Bulbophyllum sp., Cleistes sp., Galeandra montana, Habenaria, Laelia sp. e 
Pleurothalis cf. teres), Velloziaceae (Barbacenia sp., Vellozia fibrosa e Vellozia 
sp.3) e Xyridaceae (Xyris sp.1). 

Entre os 30 táxons de mamíferos registrados, 6 espécies (20%) estão incluídas 
na Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção da Fauna de Minas Gerais 
(MACHADO et al., 1998). A riqueza mastofaunística desta região, apresenta 
ainda espécies representativas do bioma Cerrado, tais como o lobo guará 
(Chrysocyon brachiurus) e o tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla). 
Merecem também especial atenção as áreas de afloramentos rochosos, habitat 
de uma espécie endêmica de cerrado registrada para a área do Parque, o mocó 
(Kerodon rupestris). Em relação a aves foram registrados muitos endemismos e 
3 espécies registradas no PEB e entorno são consideradas ameaçadas de 
extinção: codorna-mineira (Nothura minor), jandaia-de-testa-vermelha (Aratinga 
auricapilla) e capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea). De grande 
relevância tem-se ainda o registro de uma espécie nova de macuquinho 
(Scytalopus sp. nov.), cuja descrição está sendo efetuada (WHITNEY, 
VASCONCELOS e outros). 

Quanto aos anfíbios, Hyla nanuzae (BOKERMANN e SAZIMA, 1973), restrita 
aos domínios da serra do Espinhaço foi encontrada em diversos pontos no PEB, 
além desta, além de outras espécies de interesse como Hyla saxicola 
(BOKERMANN, 1964), Crossodactylus cf.. bokermanni, Leptodactylus 
camaquara (SAZIMA and BOKERMANN, 1978), Thoropa megatympanum 
(CARAMASCHI and SAZIMA, 1984), Pseudopaludicola mineira (LOBO, 1994). 

3.9.1.3 - Áreas de Importância Ecológica, Especiais e Prioritárias 

Como prioridade para a conservação pela sua importância ecológica destacam-
se as áreas de Floresta ao longo de nascentes e córregos, observadas em todos 
os sítios, e a manutenção das áreas de Cerrado, como observado no Sítio 2 
(Biribiri Norte), entre o rio Messias e região do tabuleiro dos Barris, rio São João. 
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Esses ambientes constituem os principais refúgios para a fauna local, em 
especial mamíferos e aves de grande porte, além de répteis florestais, mais 
raros na região. 

Além das áreas presentes dentro do PEB, são de grande relevância também as 
áreas de remanescentes florestais e cerrados presentes no entorno noroeste e 
leste da Unidade, inclusive na Serra dos Poções a leste do rio Jequitinhonha, 
áreas essas que interligam-se aos remanescentes do Parque e que certamente 
favorecem a persistência de um maior contingente populacional de espécies que 
necessitam de maiores áreas de vida. A Serra dos Poções, em especial, merece 
destaque por poder funcionar como uma área de ligação entre o PEB e o Parque 
Estadual do Rio Preto, localizado no município de São Gonçalo do Rio Preto. 

3.9.1.4 - Áreas sob Impacto que Necessitam de Recuperação Ambiental 

Em todos os sítios amostrados foi observada a necessidade de se executar 
alguma atividade de recuperação ambiental. Além da recuperação da vegetação 
nas margens de praticamente todos os cursos d´água locais, são necessárias 
ações para: 

(i) Recuperação de áreas atingidas pelo garimpo no rio das Pedras no 
Sítio 1 (Biribiri Sul), pontos 1 (rio das Pedras) e 5 (cachoeira da 
Sentinela), e no Sítio 2 (Biribiri Norte), pontos 9 (voçoroca na região do 
campo do Tiago - córrego São Miguel) e 18 (córrego Lambari); 

(ii) Recuperação de áreas onde atualmente são encontradas pastagens, 
como no Sítio 1, ponto 4 (margem do ribeirão das Mil Oitavas) e ao 
longo de todo o trajeto das estradas Diamantina - Vila do Biribiri e 
Diamantina - Pinheiros;  

(iii) Remoção de espécies exóticas como as observadas ao longo de todo o 
Caminho dos Escravos;  

(iv) Recuperação de áreas desmatadas, observadas no Sítio 2, ponto 10 
(sítio do Geraldo, região do alto dos Cristais); e, 

(v) Controle das populações de Pteridium aquilinum. 

Apesar de todas essas considerações, pela análise das atuais condições do 
Parque observa-se que o mesmo somente cumprirá adequadamente seus 
objetivos como Unidade de Conservação na medida em que forem observadas 
as recomendações presentes em seu Plano de Manejo, já que a totalidade dos 
processos antrópicos atualmente ocorrentes na área têm causado uma 
degradação bastante significativa dos ecossistemas locais, sua flora, fauna, seus 
recursos hídricos e solo, dentre outros aspectos. O próprio empobrecimento local 
da diversidade biológica pode interferir na utilização do Parque como área de 
lazer e turismo, uma vez que a ausência dessa diversidade tenderá a causar 
uma homogeneização da paisagem pela disseminação de espécies rústicas e, 
conseqüentemente, uma perda de interesse por parte dos visitantes quando de 
sua busca por variedade de “cores e padrões” junto à natureza. Por fim, 
considerando-se que o Parque abrange um grande número de cursos d’água, 
pode-se afirmar que o atual nível de impactos antrópicos vigentes sobre a 
unidade certamente tem comprometido a qualidade das águas a jusante, 
causando restrições de seu uso para fins públicos os mais diversos. 
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