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APRESENTAÇÃO 

O Plano de Manejo, Fase II, do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 

é um componente do PBA - Barragem / Reservatório - Programa de Água e Saneamento de 

Goiânia (Convênio 501/202 SANEAGO / SEMARH), sendo parte integrante do Programa de 

Implantação de Unidades de Conservação (C1), que tem os seguintes objetivos: 

• Cumprimento da Resolução CONAMA n° 02/96 e Legislação pertinente à 

compensação ambiental; 

• Selecionar e indicar áreas naturais passíveis de se tornarem unidades de 

conservação; 

• Elaborar o plano de manejo das unidades de conservação e; 

• Repassar o plano de manejo à administração das unidades de conservação e para as 

instituições habilitadas e interessadas. 

Este Plano de Manejo de acordo com o roteiro metodológico do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA é constituído de 6 (seis) 

encartes, Encarte 1 - Contextualização do PEAMP; Encarte 2 - Análise da região do PEAMP; 

Encarte 3 - Análise da Unidade de Conservação; Encarte 4 - Planejamento; Encarte 5 - 

Projetos específicos; Encarte 6 - Monitoria e avaliação. 

Este Encarte apresenta uma contextualização da unidade em relação ao País e ao 

Estado, com o objetivo de destacar a importância do PEAMP nestes cenários. 
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1. INTRODUÇÃO 

Conceito de Plano de Manejo 

De acordo com a Legislação vigente, um Plano de Manejo é conceituado como: 

“Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de 

Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área 

e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da Unidade” (SNUC 2000). 

Os planos de manejo, para as unidades de conservação, tiveram sua concepção, no 

Brasil, em 1977, no antigo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF. Em 1996, o 

IBAMA estabeleceu um roteiro para o desenvolvimento dos planos de manejo onde ordena, em 

diferentes fases, o planejamento de um nível de conhecimento e interação exigido para o 

manejo da área. Em 2002, foi publicada uma nova formulação do roteiro - “Roteiro 

Metodológico de Planejamento: Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações 

Ecológicas”, incorporando novos princípios constantes no SNUC (2000). 

O planejamento de unidades de conservação no Brasil segue as recomendações dos 

roteiros metodológicos de planejamento para cada categoria de unidades de conservação, que 

apresentam uma abordagem metodológica de planejamento participativo por áreas de atuação. 

Para elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, 

tomamos como base as diretrizes do “Roteiro Metodológico de Planejamento: Parques 

Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas”(IBAMA 2002). 

A metodologia de planejamento por áreas de atuação visa estruturar as ações das UC’s 

numa abordagem espacial, muito embora seja possível uma visão programática destas ações. 

Com a incorporação da ferramenta de planejamento estratégico, são identificadas, 

objetivamente, os pontos fortes e fracos que catalisam o tratamento das ações a serem 

empreendidas nas UC’s e em suas respectivas Zonas de Amortecimento. 

De acordo com a Lei Federal nº 9.985, em seu Art. 7º, parágrafo 1º e a Lei Estadual nº 

14.247, em seu Art. 24º, parágrafo 1º, “O plano de manejo deve abranger a área da unidade de 

conservação, considerar sua Zona de Amortecimento (ZA) e os corredores ecológicos, incluindo 

medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das comunidades 

vizinhas”. 
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Será estruturado também um Sistema de Informação que é uma ferramenta de 

fundamental relevância visto que o mesmo permitirá a organização e disposição espacial dos 

dados levantados e dará apoio e sustentação às ações do Plano de Gestão e Zoneamento. 

Estágio do Plano  

Este trabalho contempla a Fase II do Plano de Manejo do Parque Estadual Altamiro de 

Moura Pacheco - PEAMP. 

O Plano de Manejo Fase I, chamado de “Plano Diretor: Parque Ecológico de 

Preservação Ambiental e Florestal Ulisses Guimarães” foi realizado em 1998, principalmente a 

partir de estudos de fontes secundárias e numa escala de 1:100.000, seguindo uma 

metodologia diferente do atual Roteiro Metodológico do IBAMA. 

Ficha Técnica 

É apresentada, a seguir, a ficha técnica do PEAMP, com o objetivo de salientar os 

dados da referida Unidade de Conservação, facilitando uma consulta rápida às principais 

referências da UC. 

Nome da Unidade de Conservação: Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP (conf. Lei nº 13.846 de 
01 de junho de 2001) 

Órgão Gestor Responsável: Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH 
Endereço da sede BR-060/153, Km 128, Goianápolis 
Telefone/Fax: (062 - 3299-3276) Celular: (062 - 8435-0776) 
E-mail: peamp@semarh.goias.gov.br 
Site: http://www.semarh.goias.gov.br/ 
Superfície da UC (ha): 3151,75 ha 
Perímetro da UC (km): 216,78 km 
Superfície da ZA (ha): 72.128,00 ha1 
Perímetro da ZA (km): 143,66 km 
Municípios que abrangem a UC: % do Município ocupado pela UC % do PEAMP no Município 
Goianápolis 9,90 50,99 
Goiânia 1,09 25,62 
Nerópolis 3,60 23,32 
Estado que abrange: Goiás  
Coordenadas geográficas (latitude e 
longitude): 

49°12’15,55” W, 16°29’43,7” S 
49°6’44,8” W, 16°34’52” S 

Nº da Lei e Data da Criação: LEI Nº 11.878 de 30 de dezembro de 1992. 
Biomas e ecossistemas: Cerrado com a predominância das Matas Secas e Cerradões. 

Atividades ocorrentes: São desenvolvidas atividades de educação ambiental, fiscalização, 
pesquisa científica e visitação. 

Educação Ambiental: Sim, com acompanhamento de técnicos da SEMARH. 
Fiscalização: Sim, com apoio do Batalhão da Polícia Militar Ambiental. 
Pesquisa: Continuamente realizadas de interesse do meio biótico ou físico. 
Visitação: Continuamente, podendo ser conduzidas ou não, e/ou atividades de lazer. 
Atividades Conflitantes: Caça, fogo, invasão de espécies exóticas e impactos da BR-060/153. 

                                                 
1 Dados de superfície e perímetro da ZA de acordo com o Decreto Estadual n  5.845/2003, que dispõe sobre a localização, 

dimensão e limites da Área de Proteção Ambiental – APA João Leite. Contudo, estudos aprofundados realizados para elaboração do 
Plano de Manejo da APA João Leite, indicam que a superfície corresponde a 71.357,62 ha e o perímetro a 140,89 km. 
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De acordo com as informações organizadas na Ficha da Unidade de Conservação, 

pode-se constatar que o PEAMP é uma unidade de pequeno porte (3.151,75 ha.). Dentre as 

atividades ocorrentes no interior do PEAMP, destaca-se a realização de pesquisas. Existe 

ainda a visitação, como uma atividade freqüente no PEAMP e a fiscalização com rotina 

implementada, que ocorre periodicamente para controlar, especialmente, os incêndios 

florestais. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PEAMP 

2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO FEDERAL 

O Brasil é um dos países com a maior biodiversidade do planeta, abrigando cerca de 

2% do total de espécies existentes. As Unidades de Conservação representam uma das 

melhores estratégias de proteção desse patrimônio natural. Nessas áreas, a fauna e a flora são 

conservadas, assim como os processos ecológicos que regem os ecossistemas, garantindo a 

manutenção do estoque da biodiversidade. 

O elenco de objetivos de conservação adotado em um país evidencia a necessidade de 

que, em seu conjunto, as unidades de conservação sejam estruturadas em um sistema, que 

tenha por finalidade organizar, proteger e gerenciar estas áreas naturais. No Brasil, esta 

concepção norteia o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, SNUC. 

O contexto federal situa a unidade de conservação no âmbito federal, permitindo 

conhecer o seu enquadramento sob diferentes aspectos e a sua representatividade no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação, bem como nos sistemas estaduais e municipais que o 

suplementam. 

O desafio da gestão dos recursos naturais está na criação e implementação de 

unidades de conservação - na sua maioria, pelos governos federal, estadual e municipal, e 

também, pela iniciativa privada, como RPPNs - que possam garantir a preservação e 

conservação dos recursos naturais e a qualidade de vida humana, com índice satisfatório de 

crescimento econômico, propondo caminhos que levem ao desenvolvimento sustentável. 

Importante ter em mente que a conservação da diversidade dos recursos naturais em 

uma área, só será eficaz se também for promovido seu conhecimento, ainda que seja em uma 

área pequena ou fragmentada. Não basta criar unidades de conservação - faz-se necessário 

sua implantação de forma harmônica com o seu entorno, planejamento e gestão integrada do 

uso e ocupação do seu território, bem como seu monitoramento e controle. 

O tipo e a intensidade do desenvolvimento humano e do uso dos recursos naturais são 

os fatores que provocam o declínio da diversidade biológica. Da mesma forma, os objetivos e 

usos permitidos em cada tipo de Unidade de Conservação, apontam as contribuições que 

poderão dar à manutenção da biodiversidade. 
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2.1.1. SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO - SNUC 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) é um instrumento 

organizador das áreas naturais protegidas que, planejado, manejado e gerenciado como um 

todo é capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação. 

A Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000 instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, o qual estabelece critérios e normas para sua criação, implantação e gestão. O 

SNUC está regulamentado pelo Decreto nº 4.340 de 22 de agosto de 2002 e suas alterações. 

Os objetivos nacionais de conservação da natureza que o Sistema de Unidades de 

Conservação brasileiro deve atingir são: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no 

processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
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XII - favorecer condições de promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

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

e economicamente. 

Para efeitos dessa lei, Unidade de Conservação é definida como o espaço territorial e 

seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. O SNUC é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, 

estaduais e municipais, divididos em dois grupos, com características específicas: 

• Unidades de Proteção Integral, 

• Unidades de Uso Sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral têm o objetivo de preservar a natureza, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos 

nesta Lei. Integram as seguintes categorias de unidade de conservação: 

• Estação Ecológica; 

• Reserva Biológica; 

• Parque Nacional; 

• Monumento Natural; 

• Refúgio da Vida Silvestre. 

As Unidades de Uso Sustentável têm o objetivo de compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. São compostas pelas 

seguintes categorias de unidade de conservação: 

• Área de Proteção Ambiental; 

• Área de Relevante Interesse Ecológico; 

• Floresta Nacional; 

• Reserva Extrativista; 

• Reserva de Fauna; 

• Reserva de Desenvolvimento Sustentável, 

• Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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2.1.2. PARQUE NACIONAL 

Segundo o Artigo 11º, da Lei do SNUC, o Parque Nacional tem como objetivo básico a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de 

educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo 

ecológico. 

De acordo com os parágrafos de 1º a 4º, o Parque Nacional é de posse e domínio 

públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de 

acordo com o que dispõe a lei; a visitação pública está sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão 

responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento; a pesquisa científica 

depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade e está 

sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 

regulamento; e as unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão 

denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

2.1.3. PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO NO SNUC 

Através da Lei n. 11.471, de 03/07/1991, a Assembléia Legislativa do Estado de Goiás 

autorizou o Poder Executivo a adquirir o imóvel para a criação do Parque. “Art. 1º - Fica o 

Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir para o Estado de Goiás uma gleba de terras 

de, aproximadamente, 800 (oitocentos) alqueires goianos, incluídas as suas benfeitorias, de 

propriedade de ALTAMIRO DE MOURA PACHECO, devidamente matriculada no respectivo 

cartório de registro de imóveis, pelo preço global de CR$1.239.000.000,00 (um bilhão, 

duzentos e trinta e nove milhões de cruzeiros) destinada à implantação de um parque 

ecológico de preservação ambiental e florestal”. 

Em 1992, a Lei n. 11.878, de 30/12/92, cria o Parque Ecológico de Preservação 

Ambiental e Florestal Ulisses Guimarães, constituído da gleba de terras de aproximadamente 

800 (oitocentos) alqueires goianos a que se refere a Lei nº. 11.471, de 3 de julho de 1991, e de 

outras áreas congêneres de propriedade do Estado de Goiás, incluídas as respectivas 

benfeitorias.  

O nome atual Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco foi dado pela Lei 13.846, de 

01/06/2001, que revoga o dispositivo da Lei nº. 11.878, de 30/12/92, que dispunha em seu Art. 

1º “Fica criado o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal “ULYSSES 
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GUIMARÃES”, constituído de gleba de terra de, aproximadamente, 800 (oitocentos) alqueires 

goianos, a que se refere a Lei n. 11.471, de 3 de julho de 1991, e outras áreas congêneres de 

propriedade do Estado de Goiás, incluídas as respectivas benfeitorias.” 

Fato muito importante, também, foi a separação legal dada ao futuro reservatório e à 

sua respectiva área de proteção permanente. 

A Lei 11.957, de 04 de maio de 1993, alterou a Lei 11.878, de 30 de dezembro de 1992, 

introduzindo o parágrafo único em seu Art. 1º “Da gleba a que se refere este artigo fica excluída 

a área de 1.170 ha 66a 19ca ou 241 alq. 69 lts 473,66 m2, destinada ao espelho d’água e à sua 

faixa de proteção, em decorrência da implantação da barragem da bacia de acumulação do Rio 

João Leite, ...” 

A criação da Área de Proteção Ambiental (APA) João Leite em 27 de Dezembro de 

2002, através de Decreto Estadual nº. 5704, foi muito importante para o PEAMP, uma vez que 

seus objetivos e localização resultam num esforço de preservação em conjunto. 

O Parque está enquadrado na legislação vigente (Lei nº 9.985/2000, Decreto nº 

4.340/2002 e suas alterações), que estabelece os mesmos objetivos para as unidades de 

conservação criadas pela União, pelo Estado e/ou por municípios. Assim, a Lei classifica 

Parques Nacionais como unidades de conservação de uso indireto e sua denominação para o 

Estado é Parque Estadual. 

Também, através do Decreto 5.080, de 28 de julho de 1999, fica instituído o Conselho 

Gestor do PEAMP e estabelece sua composição formada por 9 (nove) membros designados 

pelo Governador do Estado mediante proposta da SEMARH. Lembramos que este conselho 

ainda não foi constituído e pela legislação (Lei nº 9.985/2000, Decreto nº 4.340/2002) é 

denominado por Conselho Consultivo.  

Aliado às características de ocupação e localização, o PEAMP se revela uma unidade 

de suma importância na proteção e conservação dos ecossistemas que compõem o Bioma 

Cerrado. Segundo o IBAMA (2006) existem 37 unidades de conservação federais no Bioma 

Cerrado, sendo 22 de proteção integral e 15 de uso sustentável, mais 44 Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural - RPPNs. Os Quadros de 1 a 3, mostram a relação de unidades de 

conservação de proteção integral, de desenvolvimento sustentável e as RPPNs. A Figura 1, a 

seguir, ilustra a localização das principais unidades de conservação no cerrado. 
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QUADRO 1. RELAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL NO BIOMA CERRADO 

CATEGORIA ESTADO(S) ÁREA(HA) PORCENTAGEM NO 
ESTADO DE GOIÁS INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO 

E.E de Iquê MT 217.184,00  86.061 de 02.06.81 

E.E da Serra das Araras MT 29.742,00  87.222 de 31.05.82 

E.E  de Pirapitinga MG 1.388,00  94.656 de 20.07.87 

E.E de Uruçuí-Una PI 204.317,00  86.061 de 02.06.81 

E.E de Cuniã RO 49.886,00  s/n de 27.09.01 

E.E Serra Geral do Tocantins TO e BA 715.450,00  s/n de 27.09.01 

P.N das Emas GO e MS 133.063,00 
129.790,00(ha)  

% em Goiás: 0,38% 
Decreto 49.874 de 11/01/1961 

P.N da Chapada dos Veadeiros GO 60.000,00 
60.000,00(ha) 

% em Goiás: 0.17% 
Decreto de Criação 49.875 de 11/01/1961 

P.N de Brasília DF 31.891,00  241 de 29.11.61 

P.N  da Chapada dos 
Guimarães MT 32.777,00  97.656 de 12.04.89 

P.N Grande Sertão Veredas MG 83.668,00  97.658 de 12.04.89, s/n de 21.05.04 

P.N  da Serra da Cipó MG 31.734,00  90.223 de 25.09.84, 94.984 de 30.09.87 

P.N  da Serra da Canastra MG 198.377,00  70.355 de 03.04.72 

P.N das Nascentes do Rio 
Parnaíba BA, MA, PI e TO 733.160,00  s/n 16.07.02 

P.N  do Araguaia TO 557.726,00  84.844 de 24.06.80; 71.879 de 01.03.73;  68.873 de 05.07.71;  47.570 de 
31.12.59 

R.B da Contagem DF 3.461,00  s/n de 13.12.02 

R.V.S Veredas do Oeste Baiano BA 128.521,00  s/n de 13.12.02 

Fonte: IBAMA(2006)/AGMA (2006) 
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QUADRO 2. RELAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL NO BIOMA CERRADO 
CATEGORIA ESTADO(S) ÁREA(HA) PORCENTAGEM NO ESTADO DE GOIÁS INSTRUMENTO LEGAL DE CRIAÇÃO 

 A.P.A Carste da Lagoa Santa  MG 39.269,00  98.881 de 25.01.90 
1.876 de 25.04.96 

A.P.A do Planalto Central Go e DF 504.608,00 
126.152,00(ha) 

% em Goiás: 0,37%  
Decreto s/n de 10/01/02  

A.P.A das Nascentes do Rio Vermelho GO e BA 176.159,00 
174.054,10(ha) 

 % em Goiás: 0,50%  
Decreto s/n de 27/09/2001  

A.P.A Meandros do Araguaia GO, TO e MT 357.126,00 
71.425,20(ha)  

% em Goiás: 0.21%  
Decreto de 2/10/1998  

A.P.A da Bacia do Rio Descoberto GO e DF 35.588,00 
5.931,30(ha)  

% em Goiás: 0,02  
Decreto 88.940 de 07/11/1983  

A.P.A da Bacia do Rio São Bartolomeu DF 82.967,00   88.940 de 07.11.83 
9.262 12/01/1996 

A.P.A Serra de Tabatinga  PI, MA, TO e BA 35.328,00  99.278 de 06.06.90 s/n 16.07.02 
A.P.A Cavernas do Peruaçu  MG 143.866,00  98.182 de 26.09.89 

A.P.A Morro da Pedreira  MG 132.165,00  98.891 de 26.01.90 
F.N Brasília  DF 9.368,00  Dec. s/n de 10.06.1999 

F.N da Mata Grande   GO 2.009,50  Dec. s/n de 13.10.2003 

F.N de Silvânia GO 466,55 
466,55(ha) 

% em Goiás: <0,01%  
Portaria 247 de 18/07/2001  

F.N Paraopeba MG 200  Port 248 18.07.01 
F.N Ritápolis  MG 89  Dec. s/n  21.09.99 

A.R.I.E Capetinga/Taquara  DF 2.064,00  
Res. 014 de 18.12.84 
91.303 de 03.06.85 

A.R.I.E Pé-de-Gigante  SP 10,00  99.275 de 09.06.90 
A.R.I.E Mata de Santa Genebra  SP 25,00  91.885 de 05.11.85 
A.R.I.E Matão de Cosmópolis  SP 230,00  90.791 de 09.01.85 

R.Ex Ciriáco  MA 7.193,00  534 20.05.92 
R.Ex  Mata Grande  MA 12.979,00  532 20.05.92 

Fonte: IBAMA(2006) / AGMA (2006) 
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QUADRO 3. RELAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL EM GOIÁS 
RPPN MUNICÍPIO ÁREA PORTARIA PROPIETÁRIO 

RPPN Vita Parque Alto Paraíso 23,26 21/2001 Marcelo Goulart de Aguiar Marques 
RPPN Cara Preta Alto Paraíso 975 10/99-N Paulo Klinkert Maluhy 
RPPN Vale dos Sonhos Alto Paraíso 60,16 27/jan Antonio Ferreira de Souza e Zilma B. Ferreira 
Vale Encantado da Cachoeira dos Cristais Alto Paraíso 600 108/96-N Fernando da C. Rêgo 
RPPN Terra do Segredo Alto Paraíso 40 23/jan Dioclecio Ferreira da Luz 
Escarpas do Paraíso Alto Paraíso 82,71 22/01 Ret Roberto Galletti Martinez 
Fazenda Brancas Terra dos Anões Alto Paraíso 612 108/96 Fernando da Cunha Rêgo 
Fazenda Campo Alegre Alto Paraíso 7.500,82 31/94-N Associação Ecológica Alto Paraíso 
Fazenda Mata Funda Alto Paraíso 110 27/97-N Angelo Testa 
Reserva Ecológica Cachoeira das Andorinhas Aporé 29,04 51/01 Rute Sampaio Veloso Arnosti e outros 
Reserva Boca da Mata Aruanã 1.058,19 150/98-N Boca da Mata Empreendimentos LTDA 
Reserva Ecológica Rio Vermelho Britânia 1.592,59 110/02 Clenon de Barros Loyola Filho 
RPPN Varanda da Serra Cavalcante 1,42 41/2005 José Luiz de Lima Ramalho 
RPPN Vale das Araras Cavalcante 31,75 42/2005 Richard Macedo Avólio 
RPPN Soluar Cavalcante 42,48 17/mai Itamar M. Costa e Onesina F. Magalhães 
Sítio Estrela Dalva Cidade Ocidental 5,04 134/98-N Maurício de Barros 
Biosantuário Trajeto do Cerrado Cocalzinho 48,4 55/02 Silvia Alves da Rocha 
Fazenda Cachoeira Boa Vista Cocalzinho 108,25 23/98-N Marilene Sampaio Gentili e José Gentili 
Cachoeira das Pedras Bonitas Colinas 92,19 19/05-N Osvaldo F. da Silva e Vandalice P. Ferreira 
Reserva Santa Mônica Corumbá 215,03 114/01 Eunício Lopes de Oliveira 
Linda Serra dos Topázios Cristalina 469,44 114/94-N Jaime Sautchuk 
Fazenda Vereda do Gato Cristalina 143 136/97-N Técnica Indústria e comercio Ltda 
Fazenda Pindorama Cristalina 636 165/97-N Yone Lopes 
Fazenda Bom Sucesso Goianapólis 14,11 26/01. Katia Gonçalves Itacarambi e outros 
Chácara Mangueiras Goiânia 5 144/92-N Perseu Matias 
Reserva Ambiental de Educação e Pesquisa Banana Menina Hidrolândia 13,22 075/99 Mozart  Martins de Araújo 
Fazenda Santa Luzia Itaberaí 7,2 720/91 Gilberto Antonio da Serra 
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RPPN MUNICÍPIO ÁREA PORTARIA PROPIETÁRIO 

Reserva Itapuã Luziânia 74,94 30/01 Ret Vicente de Paula Araújo e Edith Guedes Araujo 
RPPN Pontal do Jaburu Nova Crixás 2.904,00 38/00 Tito Livio Mundim 
Fazenda Cachoeirinha Padre Bernardo 80 045/98-N Nilton Reis Batista 
Fazenda Palmeira Palmeiras de Goiás 2.178,00 67/92-N Flauzina M. Rezende 
Fazenda Jaquanêz Paraúna 269,14 73/97-N João Lourenço Borges 
Reserva Santuário de Gabriel Pirenópolis 65,2 168/98-N Maria Teresa Miralles Nobell 
Santuário de Vida Silvestre Flor das Águas Pirenópolis 43,31 141/98-N Fundação Pró-Natureza - FUNATURA 
Fazenda Arruda Pirenópolis 800 35/95-N Diocese da Igreja Católica de Anápolis 
Fazenda Vaga Fogo Boa Vista Pirenópolis 17 824/90 Evandro Engel Ayer 
Fazenda Gleba Vargem Grande I Pirenópolis 390 93/96-N Jomar Gomes 
RPPN APA da Lagoa Planaltina 125,19 54/01 Linker Agropecuária Comércio e Indústria 
RPPN Cachoeira do Profeta Planaltina de Goiás 100,19 64/00 Linker Agropecuária Comércio e Indústria Ltda 
RPPN da Bacia do Ribeirão Cocal Planaltina de Goiás 48,98 50/00 Linnker Agropecuária Comércio e Indústria Ltda 
RPPN João de Barro Santo Antonio do Descoberto 2,9 090/99-N Veralucia Pimenta de Moura 
Reserva Pousada das Araras Serranopólis 175 173/98-N Manoel Vieira Braga 
Reserva Fazenda Santa Branca Teresopólis 36,26 17/2000 Santa Branca Agropecuária SC Ltda 
Reserva Ecológica Serra Dourada Trombas 136,54 25/01. Antonio Minuzzo e Carmen Maria Aguiar 

Fonte: IBAMA(2006) / AGMA (2006)  
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FIGURA 1: LOCALIZAÇÃO DAS UC’S FEDERAIS NO CONTEXTO DO BIOMA CERRADO. 

 
FONTE: Diretoria de Ecossistemas - IBAMA (2006) 
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2.1.4. BIOMA CERRADO 

O IBAMA (2001) considera para o Brasil seis biomas (Amazônia, Cerrado, Pantanal, 

Mata Atlântica, Caatinga, Campos Sulinos e Costeiros), subdivididos em 49 ecorregiões. 

O Bioma Cerrado está localizado, basicamente, no Planalto Central do Brasil e ocorre 

em um gradiente de formas fisionômicas, dependendo do aspecto do substrato, profundidade, 

grau de saturação e o efeito do fogo. 

O Cerrado ocupa 21% do território do Brasil e áreas do Paraguai e Bolívia, constituindo 

o maior conjunto de ecossistemas de savana neotropical no mundo, com 2.031.990 km2 do 

Planalto Central Brasileiro e alguns enclaves e áreas de transição (PINTO 2003).  

É um tipo de vegetação com características xeromórficas (OLIVEIRA-FILHO et al. 

1989), estendendo-se de 5° a 20° de latitude sul e de 45° a 60° de longitude oeste. 

Politicamente, abrange os Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, 

Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e o Distrito Federal (ALHO E 

MARTINS 1995; SILVA 1995b; RIBEIRO E WALTER 1998). É associado, preferencialmente, a 

um clima estacional (mais ou menos seis meses secos), característica que marca uma 

sazonalidade no Bioma. Não obstante, o Cerrado pode ser encontrado também em climas 

ombrófilos. 

O Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo em 

biodiversidade, com a presença de diversos ecossistemas e uma riquíssima flora (mais de 

10.000 espécies vegetais, com 4.400 endêmicas). A fauna apresenta 837 espécies de aves, 67 

gêneros e 161 espécies de mamíferos (19 das quais endêmicas), 150 espécies de anfíbios 

(sendo 45 endêmicas) e 120 espécies de répteis, com 45 endêmicas (IBAMA, 2001; PINTO, 

1993). 

O Cerrado apresenta um gradiente variado de hábitats naturais, indo desde as áreas 

abertas de campo, campo limpo, campo sujo, campo cerrado a formações arbóreas de cerrado 

e cerradão associados a campo rupestre, floresta mesofítica de interflúvio, buritizais e veredas.  

Dentro do contexto geo-ambiental, o Bioma Cerrado, segundo RIBEIRO & WALTER (1998), 

“trata-se de um complexo vegetacional, que possui relações ecológicas e fisionômicas com outras 

savanas da América tropical, da África e da Austrália”. A vegetação desse Bioma engloba 

fisionomias vegetacionais florestadas, savânicas e campestres. 
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São três as grandes bacias que drenam o Cerrado: a Bacia do rio Tocantins que drena 

o centro e norte do bioma, a Bacia do São Francisco que drena o leste e Bacia do Paranaíba 

(Paraná) que drena o oeste e sul do Bioma Cerrado. 

A ocupação do Cerrado iniciou-se no século XVIII, com a abertura e o assentamento de 

povoados para a exploração de ouro e pedras preciosas. Com a exaustão das minas, a região 

passou a ser explorada para a criação extensiva de gado, usando pastagens naturais 

(CAVALCANTI 1999). 

Dois fatores promoveram a expansão agrícola mais recente no Cerrado: a construção 

de Brasília, no final da década de 50, e a adoção de estratégias e políticas de desenvolvimento 

e investimentos em infra-estrutura, entre 1968 e 1980. A construção de Brasília e de um 

sistema rodoviário ligando-a ao núcleo dinâmico do país, permitiram a abertura e ocupação do 

Cerrado, resultando na expansão da agricultura comercial, a partir da década de 70 (ALHO E 

MARTINS op. cit.). Como resultado, 37,3% de sua área se encontram totalmente convertidos 

para usos antrópicos. 

Segundo KLINK et al. (1994), baseado em estimativas feitas em 1991, 600.000 km2 do 

Cerrado têm sido convertidos a uma taxa de 20.000 km2/ano. Segundo RATTER e DARGIE 

(1992) e SILVA (1995c), estima-se que 37% a 50% do Cerrado tenham sido modificados. 

Porém, este número é, provavelmente, superior a 50%, segundo IBAMA (2001).  

Atualmente, o Cerrado apresenta apenas 1,2% de sua extensão em Unidades de 

Conservação (MYERS et al. 2000), sendo somente 0,7% da área total da região protegida por 

parques nacionais ou estações ecológicas (SILVA op cit.). Segundo IBAMA (2003), o Cerrado 

possui apenas 0,37% de sua área protegida por Unidades de Conservação Federais de uso 

indireto. A intensa ocupação e uma enorme pressão sobre seus recursos naturais têm 

dificultado o estabelecimento de Unidades de Conservação significativas. 

2.1.5. BACIA HIDROGRÁFICA DO PARANAÍBA / PARANÁ (RIOS PARANAÍBA, 
MEIA PONTE E RIO JOÃO LEITE) 

A Bacia do rio Paranaíba ocupa uma área de 223.524 Km², e pertence à Região 

Hidrográfica do Paraná (MMA 2003), sendo no Estado de Goiás 149.488 Km², a primeira bacia 

em importância, quanto à área drenada e ocupação (GALINKIN 2003). Apresenta uma forma 

alongada em leque, desenvolvendo-se na direção Centro-Oeste-Sul e drenando 133 

municípios goianos. É limitada, ao norte, pelo Planalto Central; a oeste, pela Bacia do rio 

Araguaia; a leste pela Serra Geral de Goiás, desembocando ao sul no rio Paraná. 
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Podem-se destacar como os principais rios contribuintes do Paranaíba, pela margem 

direita, o rio Verde, o rio dos Bois, o rio Meia Ponte, o rio Corumbá, o rio São Marcos, o rio 

Aporé e o rio Claro. 

O rio Meia Ponte nasce no Município de Itauçu, na Serra dos Brandões. Percorre 

aproximadamente 471 km até a sua foz, no Município de Cachoeira Dourada, divisa do Estado 

de Goiás com o Estado de Minas Gerais. Banha 37 municípios do Estado de Goiás, numa área 

de drenagem próxima de 12.180 km² (SEMARH, 2006). Seus principais afluentes, pela margem 

direita, são os ribeirões Santa Bárbara, Paraíso, Boa Vista e o rio Dourados; pela margem 

esquerda, os rios João Leite e Caldas e Ribeirões Formiga e Boa Vereda. 

A Bacia do Rio João Leite está localizada entre os paralelos 16º 13’ e 16º 39’ S e os 

meridianos 48º 57’ e 49º 11’ W, ocupando uma área de aproximadamente 770,840 km² com 

pouco mais de 60 km de extensão. O Rio João Leite tem suas nascentes no Município de Ouro 

Verde de Goiás, na Serra do Sapato Arcado. Seus principais tributários são o córrego das 

Pedras e o córrego Jurubatuba, que confluem formando o curso natural. Mais abaixo, em 

direção à Barragem João Leite, tem-se a ocorrência de vários outros afluentes como, por 

exemplo, os córregos da Posse, Fundão, Mata Pasto, Descoberto, da Rosa, Seco, Carapina, 

Macaúba, Bandeira, Palmito e da Onça (SEMARH, 2006). 

O Rio João Leite é um dos principais mananciais de abastecimento de água para a 

cidade de Goiânia. Atualmente está sendo construída a Barragem do João Leite, aumentando 

a importância do rio para o abastecimento da cidade em mais de 55% (SEMARH, 2006). 

Em 27 de dezembro de 2002, foi criada pela Lei n° 5.704, a APA do João Leite, com o 

objetivo de assegurar sua qualidade ambiental diminuindo a ocupação desordenada da Bacia. 

A APA abrange parte ou a totalidade dos seguintes municípios: Goiânia, Anápolis, Nerópolis, 

Campo Limpo, Goianápolis, Ouro Verde de Goiás e Terezópolis de Goiás. Figura 2 - Mapa de 

Localização da APA João Leite. 

O acesso à área se faz por terra, a partir da cidade de Goiânia, tanto pela BR-060/153 

que possibilita a chegada até a cidade de Anápolis (cerca de 57 Km) pelo seu lado leste, 

quanto pela GO-080 até a cidade de Nerópolis e desta pela GO-433 até a cidade de Ouro 

Verde de Goiás (cerca de 50 Km), contornando o seu lado oeste. 

No interior da área, o acesso aos diversos setores pode ser feito por inúmeras estradas 

municipais cascalhadas. 
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2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO ESTADUAL 

2.2.1. CENÁRIO AMBIENTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A área ocupada por UC’s no Estado de Goiás, gira em torno de 4,70% da superfície 

total, o que está abaixo da média nacional, que é de 5% do território legalmente protegido. 

Entretanto, segundo MACHADO (com. pess.), também a média nacional é um valor abaixo da 

média de outros países em desenvolvimento, como Indonésia (16%), Venezuela (11%) e Costa 

Rica (8%) (ALHO E MARTINS 1995). É também inferior à recomendação internacional, de pelo 

menos 10% do território integralmente protegido. 

Considerando-se as UC’s estaduais (Quadro 4 e Figura 3), existem, aproximadamente, 

921.342,01 ha de APA’s (ocupando um total de 2,70% de área no Estado) e 117.125,43 ha de 

Parques, que representam, aproximadamente, 0,36% de área no Estado (AGÊNCIA 

AMBIENTAL, 2006).  

Em relação às UC’s federais (Figura 4), existem em Goiás aproximadamente 

378.029,15 ha de APA’s, Florestas Nacionais e Reservas Extrativistas (IBAMA, 2006) 

ocupando, do Estado de Goiás, cerca de 1,11% de área (AGÊNCIA AMBIENTAL, 2006). As 

UC’s federais de proteção integral somam algo em torno de 189.790,00 ha (IBAMA, 2006). 

Somando as áreas de ocupação das UC’s de proteção integral federais e estaduais tem-se a 

ocupação de 0,91% da superfície do Estado, aproximadamente (AGÊNCIA AMBIENTAL, 

2006). 

O Estado de Goiás promulgou em 29 de julho de 2002, a Lei Nº 14.247, que institui o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação e dá outras providências. Assim, fica esta 

unidade de conservação enquadrada como Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - 

PEAMP. 
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QUADRO 4. RELAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS, NO BIOMA 
CERRADO, NO ESTADO DE GOIÁS. 

CATEGORIA LOCALIZAÇÃO EM 
GOIÁS 

ÁREA TOTAL 
(HA) ÁREA NO ESTADO INST. LEGAL DE 

CRIAÇÃO 

APA do Encantado Baliza 7.913,97 7.913,97 % em 
Goiás: 0,02% 

Lei 14389, de 
25/01/2003 

Área de Proteção 
Ambiental da Serra dos 

Pireneus 

Pirenópolis, Cocalzinho 
de Goiás e Corumbá de 

Goiás 
19.966,74 19.966,74 % em 

Goiás: 0,06% 
Decreto 5.174, de 

17/02/2000 

Área de Proteção 
Ambiental da Serra 

Dourada 

Cidade de Goiás / 
Mossâmedes 16.851,00 16.851,00 % em 

Goiás: 0,05% 
Decreto 5.169, de 

28/01/2000 

Área de Proteção 
Ambiental da Serra Geral 

de Goiás 

São Domingos e Guarani 
de Goiás 49.000,00 49.000,00 % em 

Goiás: 0,14% 
Decreto 4.666, de 

16/04/1996 

Área de Proteção 
Ambiental João Leite 

Goiânia, Terezópolis de 
Goiás, Goianápolis, 
Nerópolis, Anápolis, 
Campo Limpo, Ouro 

Verde de Goiás 

72.128,00 % em Goiás: 0,21% Decreto 5.704, de 
27/12/2002 

Área de Proteção 
Ambiental Pouso Alto 

Alto Paraíso de Goiás/ 
Cavalcante/Nova Roma/ 
Teresina de Goiás/São 

João D’Aliança 

695.430,00 695.430,00 % em 
Goiás: 2,04% 

Decreto 5.419, de 
07/05/2001 

Área de Proteção 
Ambiental Serra da Jibóia 

Palmeiras de 
Goiás/Nazário 21.751,00 21.751,00 % em 

Goiás: 0,06% 
Decreto 5.176 de 

29/02/2000 
Área de Proteção 

Ambiental Serra das 
Galés e da Portaria 

Paraúna 30.000,00 30.000,00 % em 
Goiás: 0,09% 

Decreto 5.573, de 
18/03/2002 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 
Águas de São João 

Cidade de Goiás (Distrito 
de São João ) 26,49 26,49 % em Goiás: 

<0,01% 
Decreto 5.182, de 

13/03/2000 

Floresta Estadual do 
Araguaia São Miguel do Araguaia 8.202,81 8.202,81 % em 

Goiás: 0,02% 
Decreto 5.630, de 

02/08/2002 
Parque Ecológico da 

Serra de Jaraguá Jaraguá 2.862,28 2.862,28 % em 
Goiás: <0,01% 

Lei 13.247, de 
13/01/1998 

Parque Estadual Altamiro 
de Moura Pacheco 

Goiânia / Goianápolis / 
Nerópolis 3.151,75 3.151,75 % em 

Goiás: 0,01% 
Lei 11.878, de 

30/12/1992 
Parque Estadual da 

Serra de Caldas Novas 
Caldas Novas/Rio 

Quente 12.315,36 12.315,36 % em 
Goiás: 0,04% 

Lei 7.282, de 
25/09/1970 

Parque Estadual da 
Serra Dourada 

Mossâmedes, Goiás e 
Buriti de Goiás 30.000,00 30.000,00 % em 

Goiás: 0,09% 
Decreto 5.768, de 

05/06/03 
Parque Estadual de 

Paraúna Paraúna 3.250,00 3.250,00 % em 
Goiás: 0,01% 

Decreto 5.568, de 
18/03/2002 

Parque Estadual de Terra 
Ronca 

São Domingos / Guarani 
de Goiás 57.000,00 57.000,00 % em 

Goiás: 0,17% 

Lei 10.879, de 
07/07/1989; Decreto 
4.700 de 21/08/1996 

Parque Estadual do 
Araguaia São Miguel do Araguaia 4.611,00 4.611,00 % em 

Goiás: 0,01% 
Decreto 5.631, de 

02/08/2002 

Parque Estadual dos 
Pirineus 

Pirenópolis/Cocalzinho 
de Goiás / Corumbá de 

Goiás 
2.833,26 2.833,26 % em 

Goiás: <0,01% 

Lei 10.321 de 
20/11/1987; Decreto 
4.830, de 15/10/1987 

Parque Estadual Telma 
Ortegal Abadia de Goiás 166 166,00 % em Goiás: 

<0,01% 
Lei 12.789, de 

26/12/1995 
Parque Estadual da Mata 

Atlântica Água Limpa 938,00 938,00 em Goiás: 
<0,01% 

Decreto 6.442 de 
12/04/06 

FONTE: Agência Ambiental, 2006 
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FIGURA 3: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS. 

 

Fonte: Agência Goiana de Meio Ambiente, 2006 (adaptado). 
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FIGURA 4: LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS NO ESTADO DE GOIÁS. 

 

Fonte: Agência Goiana de Meio Ambiente, 2006 (adaptado). 

2.2.2. RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DO JOÃO LEITE 

A produção de água tratada pela concessionária estadual pública de abastecimento 

público, a Saneamento de Goiás S/A, SANEAGO, está praticamente comprometida na Região 

Metropolitana de Goiânia, existindo uma demanda atual reprimida da ordem de 26% de sua 

população. 

Neste sentido, o barramento do rio João Leite, dentro das características do projeto a 

cargo da SANEAGO, deverá garantir aumento da capacidade de captação de 3 m³/s para 6 
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m³/s. Somado ao subsistema Meia Ponte de Goiânia, elevará o índice de atendimento de água 

tratada para 95% até 2020. Portanto, trata-se de uma obra fundamental e prioritária para o 

abastecimento d'água regional. 

A Barragem João Leite está sendo implantada num local conhecido como Morro do 

Bálsamo, na zona rural do Município de Goiânia, nas coordenadas 16°20'35'S e 40°05' a 

49°13'W. A partir da barragem, o rio João Leite formará um reservatório de aproximadamente 

1.040 ha com um volume total de 129 hm³ (SANEAGO, 2006). 

O reservatório a ser formado situar-se-á, em grande parte, margeando o Parque 

Estadual Altamiro de Moura Pacheco. 

2.2.3. RODOVIA BR-060/153 

É inevitável, para o desenvolvimento de uma região, a construção de rodovias. A BR-

153 liga o Centro Oeste às regiões Norte e Sudeste do País. A BR-060, em especial, liga 

Goiânia a Brasília, e grande parte dela encontra-se duplicada e ou em fase de duplicação. No 

trecho entre Goiânia e Anápolis, a BR-153 coincide com a BR-060. 

No sentido Goiânia-Terezópolis de Goiás, a rodovia BR-060/153 tange o PEAMP em 3,9 

km pela margem esquerda. Mais adiante, aproximadamente 1,2 Km, a rodovia atravessa o 

PEAMP num percurso que tem 5 Km de margem à esquerda e 5,6 km de margem à direita. 

Pode-se considerar que no total, aproximadamente 14 km da rodovia BR-060/153 estão 

intimamente ligados à área do parque, representando um alto potencial de risco para animais 

que tentam cruzar a rodovia. 

Nestas rodovias, além da distribuição de combustível para o centro e norte do Brasil, 

transita todo tipo de equipamentos e produtos, principalmente, biológicos, químicos e 

petroquímicos servindo de matéria prima para as indústrias farmacêuticas implantadas no DAIA 

da cidade de Anápolis. Este tipo de transporte é um aspecto negativo caso venha a acontecer 

um acidente causando impactos sobre o PEAMP e a APA. 

Segundo GOOSEM (1997), a construção e a manutenção de estradas causam impactos 

sobre todos os grupos da fauna silvestre como: destruição ou alteração de hábitats, com 

redução das populações; efeito de borda; introdução de espécies exóticas em hábitats naturais; 

incremento na mortalidade da fauna devido ao tráfego de veículos automotores e fragmentação 

de hábitats e populações.  
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A fauna do Cerrado adquiriu, durante o processo evolutivo, hábitos de dispersão 

constante, proporcionada pela sazonalidade climática que controla a oferta de alimentos e o 

melhor período para a reprodução, estabelecendo inter-relação com os ambientes 

(MALHEIROS, 2004). Este hábito tem levado a fauna de vertebrados ao encontro com as 

rodovias, proporcionando um alto impacto, com elevada taxa de mortalidade. 

Ainda são poucos os trabalhos científicos referentes a atropelamentos da fauna 

silvestre em rodovias, principalmente, em regiões do bioma Cerrado. JACOMO et al. (1996) e 

PEÑA et al. (2005) têm realizado estudos com fauna atropelada, buscando subsídios para 

conhecer o real impacto das rodovias e minimizá-lo. 

Uma pesquisa realizada na BR-060/153, que liga Goiânia a Terezópolis de Goiás, 

contabilizou 72 animais silvestres mortos, no período de julho de 1996 a junho de 1997. Os 

dados do levantamento indicaram uma taxa de mortalidade média de 2 a 3 indivíduos por 

km/ano (MALHEIROS, 2004). 

2.2.4. CORREDOR ECOLÓGICO 

O conhecimento atual de variabilidade genética, somada à distribuição geográfica das 

espécies da fauna silvestre, cria o conceito de conservação por compartilhamento para a 

maioria das espécies em condições ambientais similares, o que se chama de Ecorregiões. 

A característica da Bacia do Rio João Leite e PEAMP, geralmente constituída por matas 

ciliares, de galeria e outras formações densas, favorece a condição de deslocamento da fauna 

silvestre, principalmente terrestre. Esta formação interliga uma heterogeneidade de hábitats do 

Cerrado podendo ser considerada como zona de ecótono.  

A otimização destes ecótones poderá ocorrer com a efetiva política de implantação de 

corredores ecológicos, aspecto que poderá ser positivo para manutenção e mesmo melhoria do 

ecossistema do PEAMP. 

Para o Cerrado são estabelecidos alguns corredores ecológicos como: 

• Corredor Ecológico Jalapão-Mangabeira, com abrangência nos estados de Tocantins, 

Piauí e Bahia, com importância ecológica por conter as nascentes dos rios Tocantins e 

Parnaíba e pela tentativa de diminuição do processo de desertificação que ocorre nesta região. 

Corredor Ecológico Cerrado Pantanal, situado na Bacia do rio Taquari, que interliga o 

Pantanal com o Cerrado da região do Parque Nacional das Emas. Com seqüência lógica, este 
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corredor prossegue pelas nascentes do rio Araguaia, passa pelo Corredor Ecológico 

Araguaia/Bananal até o rio Tocantins, assim, sendo considerado atualmente como um corredor 

único. 

• Corredor Ecológico Araguaia-Bananal, abrange 2 milhões de Km² dos estados de 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso e Pará. É uma área de transição entre os Biomas Amazônico e 

Cerrado, apresentando alta diversidade de fauna. 

• Corredor Ecológico Paranã-Pirineus, com uma área de aproximadamente 10.000.000 

ha, dos estados de Goiás, Distrito Federal e Tocantins, apontado como uma área prioritária 

para a conservação, de acordo com os estudos do Probio/MMA (ARRUDA et al., 2004). 

Assim, este corredor releva a importância biológica da região da Bacia do rio Corumbá e 

rio Paranã para o PEAMP e APA do João Leite, na conectividade dos ambientes das grandes 

Bacias do Paranaíba (Paraná) e Tocantins, hoje remanescentes do médio-leste do Bioma 

Cerrado, situando-se ao sul do corredor, pelos tributários e rio Corumbá. 

Entre os municípios que integram o PEAMP e APA João Leite, a cidade de Goiânia, 

capital do Estado de Goiás, possui uma área de 789,7 km². Está em parte inserida na APA, e 

parte da área do PEAMP está contido neste município. 

No Município de Goiânia, existem 107 Unidades de Conservação, abrangendo uma 

área de 11.989.983,71 m², distribuídas em 12 regiões. Embora tenham sido criadas por 

instrumentos legais, até hoje não foram categorizadas de acordo com o SNUC, e apenas três 

têm Plano de Manejo, sendo todas comumente conhecidas como Parques (MARTINS Jr., 

2002; SANT’ANA, com. pess.). Estas áreas devem participar, principalmente, para pouso e 

dispersão de sementes por aves e morcegos.  

2.2.5. GESTÃO INTEGRADA DE MOSAICO 

O processo de ocupação das áreas naturais do Brasil tem despertado preocupações 

devido aos impactos e ameaças à manutenção destes ecossistemas. Uma característica 

marcante do recente processo de ocupação demográfica, na região da Bacia do Rio João 

Leite, diz respeito à urbanização que vem se fazendo, em ritmo intenso e acelerado, onde 

localizam-se as duas maiores cidades do Estado de Goiás, induzindo profundas mudanças na 

estrutura do povoamento regional. Entre 1933, criação da cidade de Goiânia, e 2005, a 

população urbana da região cresceu com taxas correspondentes ao dobro da média do país. 

Apenas em Goiânia foram 100.000 habitantes/ano. 
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Em decorrência do processo de ocupação, a Bacia do Rio João Leite tem enfrentado 

ameaças contínuas de fragmentação das suas áreas naturais. Como estratégia de 

desaceleração e mitigação dos impactos ambientais, as Unidades de Conservação têm 

desempenhado um importante papel na conservação de áreas contíguas de floresta, a 

exemplo da APA João Leite, que abrange os 7 municípios e o PEAMP abrange 3 dos 

municípios da APA. Na região ainda encontramos duas RPPNs, uma no município de 

Terezópolis de Goiás, a Reserva Fazenda Santa Branca (com 36,26 ha, estabelecida pela 

portaria 17/2000), e outra em Goianápolis, a Fazenda Bom Sucesso (com 14,11 ha, 

estabelecida pela portaria 26/2001).  

Ao reconhecer a importância das UC’s para preservação e manutenção dos 

ecossistemas do Cerrado, reconhece-se, conseqüentemente, a importância da gestão dessas 

áreas, uma vez que seu sucesso implica na efetivação dos esforços de conservação e políticas 

que integrem geração de renda e conservação da biodiversidade. 

O Mosaico é uma proposta de gestão das UC’s localizadas na mesma região com 

conectividade direta ou indireta, zona de amortecimento e outras, cujo objetivo é a soma dos 

esforços de conservação por meio de uma gestão integrada entre as UC’s e compartilhada com 

as comunidades locais. 

O principal desafio para consolidação da proposta de Gestão Integrada de UC’s é a 

materialização dos princípios que nortearam a sua concepção. O desafio é ainda maior quando 

se pensa em Gestão Integrada entre UC’s com características específicas de Proteção Integral 

como o PEAMP, de Uso Sustentável como a APA do João Leite e RPPNs Fazenda Bom 

Sucesso e Reserva Fazenda Santa Branca, que diferem em muitos de seus objetivos de 

conservação. 

Cada unidade apresenta inúmeras particularidades, o que as torna únicas quando 

pensamos em ações específicas e pontuais. No entanto, o eixo condutor dessa proposta passa 

obrigatoriamente pela reflexão constante de todos os atores envolvidos na sua implementação, 

procurando identificar ações que podem e devem ser compartilhadas entre as quatro unidades, 

esse é o ponto de partida para novos planejamentos e ações futuras. 

De acordo com o mapa de vegetação do IBGE/IBAMA/2006 (IBAMA 2006), a área 

pertence ao Bioma Cerrado e apresenta relevo predominantemente plano a levemente 

ondulado, abrigando importantes nascentes de afluentes do Rio João Leite. 
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Conforme critérios que identificam áreas com potencial para criação de UC’s, a Bacia do 

Rio João Leite está inserida em uma região com alto índice de ocupação humana o que 

desfavorece a criação de novas UC’s. Porém, ainda, encontram-se fragmentos preservados 

que devem ser conservados e enquadrados em algum tipo de área com proteção especial, 

para garantir a conectividade das UC’s já implantadas. 

Lembramos que as áreas protegidas são espaços territoriais delimitados, com 

finalidades específicas, geridos de forma a assegurar a conservação e uso sustentável da 

biodiversidade e de outros recursos naturais, bem como o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural do território. 

São áreas protegidas: UC’s federais, estaduais e municipais, terras indígenas, terras de 

quilombo, reservas legais, áreas de preservação permanente e reservas da biosfera. Percebe-

se, assim, o grande potencial na região da Bacia do Rio João Leite e PEAMP quanto há vários 

tipos de áreas protegidas que podem integrar-se na gestão do Mosaico e consolidação do 

Corredor Ecológico Paranã-Pirineus e UC’s do Município de Goiânia. 

IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS / INSTITUCIONAIS 

Ao analisarmos o bioma Cerrado podemos observar que as UC’s federais ocupam 1,70% 

da área com UC’s de Proteção Integral e 0,71% com UC’s de Uso Sustentável, respondendo 

respectivamente por uma área de 3.342.444,80ha e 1.401.325,79ha, que se comparados com o 

total de UC’s federais protegidas no Brasil para cada categoria, observaremos que a categoria de 

proteção integral, ocupa uma área de 23.761.582,21ha e a de Uso Sustentável uma área de 

30.044.868,10ha. Logo as UC’s do bioma Cerrado representam 4,66% das UC’s de Uso 

Sustentável e 14,06% das UC’s de Proteção Integral existentes. 

No Estado de Goiás as Unidades de Conservação federais ocupam uma área de 

567.819,15 ha, sendo 189.790,00ha de proteção integral e 378.029,15ha de uso Sustentável. 

Ao analisarmos as Unidades de Conservação Estaduais podemos observar que o Estado 

de Goiás apresenta 3,06 % de sua área coberta por UC’s estaduais, sendo 10 de proteção 

integral, com uma área de 117.125,43ha e 10 de Uso Sustentável, com uma área de 

921.342,01ha. Somam-se a esse total, mais 16 unidades de proteção integral de domínio 

municipal, com uma área de 4.120,36ha, 43 RPPNs, com um total de 20.831,1ha, e 757.231 de 

UC’s federais perfazendo um total de 1.629.909,09 ha , 4,79% de sua área protegida no estado. 

O Estado de Goiás apresenta dentre seus instrumentos normativos e legais legislação 

específica para Unidades de Conservação. O Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

(SEUC) instituído pela Lei nº. 14.247, de 29/07/2002. 
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Dentro das diretrizes nacionais e regionais, o PEAMP deve estar intimamente ligado a 

proposição de criação dos corredores ecológicos, por meio da interligação de APP, RL e outras 

unidades de conservação de Proteção Integral e Uso Sustentável estadual e municipal. 

Também, o workshop Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do 

Cerrado e do Pantanal (Figura 5), indicou a região do PEAMP como uma área prioritária para a 

conservação. 

2.3. POTENCIALIDADES DO PEAMP 

A partir dos enfoques ambiental e institucional, pode-se salientar as potencialidades do 

PEAMP em curto, médio e longo prazos (Quadro 5), de se inserir no escopo estadual e 

estabelecer parcerias para o seu manejo e sua gestão biorregional e, com isso, ampliar a 

efetividade da proteção da sua biodiversidade e extensão com as UC’s estaduais. 

QUADRO 5. POTENCIALIDADES DO PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO 

POTENCIALIDADE CONSERVAÇÃO 
DA PAISAGEM 

CONSERVAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO HISTÓRICO 

E ARQUEOLÓGICO 

CONSERVAÇÃO 
DO 

RESERVATÓRIO
PESQUISA EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 

VISITAÇÃO, 
RECREAÇÃO 

E LAZER 

Curto prazo x x  x x x 

Médio prazo x  x   x 

Longo prazo      x 

2.4. CONSERVAÇÃO DA PAISAGEM 

O PEAMP está inserido na Biorregião Cerrado, na Bacia do Paraná. Assim, representa 

todo o potencial para conservar a paisagem nos aspectos físicos e biológicos, assim como a 

sua beleza cênica, podendo integrar-se aos corredores ecológicos e ou outras estratégias de 

conservação integradas aos ecossistemas protegidos da região (Gestão de Mosaico). 

2.5. CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO 

Neste contexto, está inserido todo o potencial do PEAMP na proteção do patrimônio 

histórico e arqueológico. Como exemplo, só na área diretamente afetada pelo reservatório de 

acumulação da barragem João Leite, há 28 sítios arqueológicos - 17 pré-históricos e 11 

históricos (SANEAGO/IGPA, 2006), todos já resgatados, com potencial de artefatos cerâmicos 

pré-históricos e históricos, e líticos pré-históricos. 
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FIGURA 5: ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA A CONSERVAÇÃO DO CERRADO E PANTANAL. 

 

Fonte: Fundação Biodiversitas, 2004. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
37 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

2.6. CONSERVAÇÃO DO RESERVATÓRIO BARRAGEM JOÃO LEITE 

Boa parte do reservatório com sua faixa de proteção, tem como limite o PEAMP, fato 

que contribui para sua conservação e proteção, bem como a conservação e proteção de 

algumas nascentes de córregos contribuintes do Rio João Leite com ocorrência no parque, 

como é o caso do córrego da Onça e córrego Tamanduá, que serão parcialmente inundados, 

mas terão mantidas suas cabeceiras preservadas dentro do PEAMP. 

2.7. PESQUISA 

Para as principais instituições de pesquisa de Goiás e dentro do contexto biorregional 

do Cerrado, o PEAMP apresenta um potencial para a pesquisa dos recursos naturais, 

arqueológicos e sociais. São conhecidos e estão sendo realizados diversos estudos 

socioambientais no parque e/ou área de amortização. Outro fator importante para elevar o 

conhecimento do PEAMP está nos programas básicos ambientais executados em decorrência 

da implantação da Barragem João Leite. 

2.8. EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Com a implantação do Plano de Manejo, a interação do Parque Estadual Altamiro de 

Moura Pacheco - PEAMP com seu entorno, será atribuída a uma gestão participativa levando à 

comunidade a importância da UC, através do programa de educação ambiental, que já está 

sendo executado, chamado Programa D3 - Educação Ambiental, de Interação com a 

Sociedade e de Ação Institucional para a Conservação Ambiental da Bacia do Rio João Leite. 

Este como parte integrante do Plano Básico Ambiental - PBA da construção da baragem e 

reservatório de acumulação do Rio João Leite. 

2.9. VISITAÇÃO, RECREAÇÃO E LAZER 

Com a implantação do Plano de Manejo, no que se refere às instalações (portarias, 

centro de recepção de visitantes, sinalização das trilhas e acessos, além da preparação de 

guias), o parque poderá vir a ser uma fonte de recursos financeiros. Salienta-se que a atividade 

de visitação já vem acontecendo. Também já está sendo executado, em decorrência da 

barragem do João Leite, o Programa D5 com o PBA Recreação e Lazer Ecológico que tem 

influência no PEAMP. 
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2.10. PROGRAMAS, CONVÊNIOS E OUTRAS AÇÕES DE PARCERIA 

Para garantir a gestão da preservação e conservação dos recursos naturais, os órgãos 

ambientais apóiam-se nos instrumentos legais, em grande parte, previstos na Legislação 

Ambiental Federal e Legislação do Direito Administrativo, na celebração de Convênios, Termos 

de Cooperação Técnica, Ajustes e Contratos. 

O principal suporte legal para um programa brasileiro de conservação da biodiversidade 

e de sua utilização sustentável está na própria Constituição Federal da República de 1988, que 

dedicou todo um capítulo (art. 225) ao meio ambiente. 

Também no compromisso assinado na Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, 

como primeiro signatário e, também, pelo fato de ser o país detentor da maior diversidade do 

planeta, o Brasil tem-se aplicado em cumprir os termos: 

I - tratar a diversidade biológica em toda sua amplitude; 

II - tratar da conservação da biodiversidade, da utilização sustentável de seus 

componentes e da repartição justa e equilibrada dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos; 

III - incluir todas as diferentes formas de manejo da diversidade biológica; 

IV - contemplar os principais instrumentos para subsidiar o planejamento do uso e 

gerenciamento da diversidade biológica. 

Assim, a proteção e conservação dos recursos naturais dependem não só da aquisição 

de mais conhecimento para justificar melhor as propostas de proteção, como também, da 

organização e interação de órgãos de governos, federal, estaduais e municipais e da 

sociedade como um todo, de modo a acatarem, de uma forma verdadeira, as medidas de 

preservação desse patrimônio. 

Assim, a SEMARH - Secretaria Estadual do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos 

mantém convênio, acordos, termos de cooperação técnica, contratos e outros instrumentos, 

executados ou em andamento, com diversas instituições governamentais e não-

governamentais, com programas ambientais na Região da APA e PEAMP (Quadro 6). 

Adicionalmente a SEMARH tem estabelecido convênio com a SANEAGO, para o 

gerenciamento de PBAs que atingem o PEAMP e APA, pela implantação da Barragem João 

Leite. 
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QUADRO 6. DEMONSTRATIVO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, CONTRATOS E OUTROS INSTRUMENTOS EXECUTADOS OU EM ANDAMENTO. 

IDENTIFICAÇÃO N°PROCESSO DATA DA 
PUBLICAÇÃO OBJETO METAS PARTÍCIPES VIGÊNCIA ABRANGÊNCIA DESEMBOLSO RESULTADOS 

Inventário de flora do Parque 
Estadual Altamiro de Moura 
Pacheco e Parque dos Ipês 

26995271/2005 07 de dezembro 
de 2004 

Realizar 
inventariamento das 
espécies da flora 
existentes na UC 

-Promover a caracterização e descrição da vegetação 
existente na região; 

- inventariar as espécies da flora do PEAMP e Parque dos 
Ipês; 

-Avaliar o atual estado de proteção e conservação do 
recurso ambiental em questão 

FUNATURA 01 ano PEAMP e Parque 
dos Ipês R$ 49.115,00 

-Descrição da vegetação; 
-Composição floristica; 

-Riqueza; 
-Análise fitossociológica; 

-Espécies raras e ameaçadas; 
-Eespécies invasoras ou rudimentares; 

-Plantas de interesse para a fauna; 
-Plantas medicinais e exóticas; 

-Avaliação atual do estado de proteção e 
conservação da flora; 

-Recomendações para o manejo. 

Inventário de fauna do 
Parque Estadual Altamiro de 
Moura Pacheco e Parque dos 

Ipês 

23960485/2003 

27 de junho de 
2005 

(Autorizado Termo 
Aditivo - de 
01/11/05 a 
30/10/06 

Realizar 
inventariamento das 
espécies da fauna 
existentes na UC 

-Inventariar as espécies da fauna do PEAMP e Parque dos 
Ipês; 

-Avaliar o atual estado de proteção e conservação do 
recurso ambiental em questão; 

-Apresentar proposta para implantação de corredores 
ecológicos na região; 

-Apresentar recomendações para o manejo ou controle dos 
recursos bióticos. 

Naturae 01 ano PEAMP e Parque 
dos Ipês R$ 48.981,00 

Resultados esperados: 
Aspectos de diversidade, status, 

endemismos, sp raras, sp ameaçadas e 
invasoras, rotas de migração dos 

animais, avaliação atual do estado de 
proteção e conservação da unidade, 
recomendações para o manejo, lista 

comentada das sp. 

Estudo sobre terceirização de 
áreas de uso público do 

Parque Estadual Altamiro de 
Moura Pacheco - FUNPAR 

  

Realizar estudos 
visando a terceirização 

de serviços e 
atividades no PEAMP 

-Elaboração do diagnóstico da gestão atual; 
-Elaboração do programa de desenvolvimento da gestão; 

-Identificação de serviços e atividades passíveis de 
tercerização; 

-Preparação e acompanhamento do processo para 
tercerização. 

SEMARH, Fund. 
Univ. Fed. do 

Paraná-
FUNPAR 

01 ano 
Parque Estadual 

Altamiro de Moura 
Pacheco 

R$ 133.468,34 
Elaboração dos estudos para a 

terceirização, termos de concessão e 
estudos de viabilidade econômica 

Termo de Acordo de Mútua 
Cooperação - Corpo de 

Bombeiros 
26991829/2005  

Estabelecer ações de 
prevenção e combate 

a incêndios e 
atendimento a 

acidentes com cargas 
perigosas na APA 

João Leite e PEAMP 

- Reaizar a proteção e controle a incêndios e acidentes 
com produtos perigosos; 

-Realizar atividades educacionais de proteção ambiental; 
-Realizar treinamento de pessoal em atividades de 

formação de brigadas e educadores ambientais para o 
combate a incêndios; 

-Realizar monitoramento e proteção ambiental. 

SEMARH, 
Corpo de 

Bombeiros 
Militar 

02 anos APA João Leite e 
PEAMP R$ 60.000,00 

Ações de prevenção e combate a 
incêndios, atendimento a acidentes com 

cargas perigosas, atividades de 
educação ambiental 

Termo de Acordo de Mútua 
Cooperação - Batalhão de 
Polícia Militar Ambiental 

  

Ações para a 
preservação e 

conservação do Meio 
Ambiente e dos 

Recursos Naturais 

- Realizar fiscalização, educação ambiental e combate a 
incêndios em vegetação; 

-Participar das campanhas de educação ambiental 
promovidas pela SEMARH; 

-Promover treinamento de pessoal; 
- Fazer cumprir os instrumentos legais à proteção do meio 

ambiente e dos recursos naturais. 

SEMARH, 
Batalhão 
Ambiental 

01 ano Estado de Goiás R$ 30.000,00 

Ações fiscalização e policiamento 
ostensivo e preventivo, de prevenção e 

combate a incêndios, atividades de 
educação ambiental 

Convênio MMA/PNMA II 2002CV000026 04/07/2002 

Melhorar a qualidade 
ambiental na Bacia 
Hidrográfica do Rio 

Meia Ponte à Montante 
de Goiânia, através da 
Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos 
Urbanos e do Manejo e 
Conservação da Água e 

do Solo. 

-Reduzir os impactos negativos sobre a água e o solo pela 
Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos nos 18 
municípios da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte à 

Montante de Goiânia; 
-Promover a melhoria da qualidade e quantidade de água, 

reduzir as perdas de solo através do manejo e conservação 
adequados na Bacia do Rio João Leite, sub-bacias Córrego 

das Pedras e Jurubatuba, envolvendo os municípios de Ouro 
Verde de Goiás, Campo Limpo e Anápolis na primeira fase, e, 
na segunda fase, Anápolis, Nerópolis, Terezópolis de Goiás e 

Goianápolis; 
-Desenvolver e implementar um modelo de gestão para a 

execução e acompanhamento do projeto. 

SEMARH, MMA, 
Agência Rural 

FASE I 
30/07/2006 

Municípios da Bacia 
do Meia Ponte à 

montante de Goiânia 
R$ 1.599.736,65 

Elaboração de Planos de Gerenciamento 
Integrado de Resíduos Sólidos para 

Senador Canedo, Goianápolis, Anápolis 
eGoianira, Construção do aterro de 

Goianápolis, adequação do aterro de 
anápolis, construção de central de triagem 

em goianápolis e anápolis. 
Cercamento de 13 nascente e plantio , 
terraceamento de +-600 ha de pasto 

Projeto Desenvolvimento 
Integrado e Sustentável da 
Bacia Hidrográfica do Rio 

Meia Ponte 

Cooperação 
Técnica Brasil-

Alemanha 
04/03/2000 - - SEMARH-GO; 

GTZ/RODECO 28/02/2004 Bacia do Rio Meia 
Ponte - Treinamento de pessoal e elaboração de 

estudos 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

1. APRESENTAÇÃO 
O Plano de Manejo Fase II do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP é 

um componente do PBA - Barragem / Reservatório - Programa de Água e Saneamento de 

Goiânia (Convênio SANEAGO / SEMARH), sendo parte integrante do Programa de 

Implantação de Unidades de Conservação (C1), que tem os seguintes objetivos: 

• Cumprimento da Resolução CONAMA n° 02/96 e legislação pertinente à 

compensação ambiental; 

• Selecionar e indicar áreas naturais passíveis de se tornarem unidades de 

conservação; 

• Elaborar o plano de manejo das unidades de conservação e; 

• Repassar a administração das unidades de conservação para as instituições 

habilitadas e interessadas. 

Este Plano de Manejo de acordo com o roteiro metodológico do IBAMA é constituído de 

6 encartes, Encarte 1 - Contextualização do PEAMP; Encarte 2 - Análise da região do PEAMP; 

Encarte 3 - Análise da Unidade de Conservação; Encarte 4 - Planejamento; Encarte 5 - 

Projetos específicos; Encarte 6 - Monitoria e avaliação. 

Este Encarte 2 trata da análise da região do PEAMP com a descrição sucinta das 

características ambientais relevo, clima, hidrografia, geologia, solos, fauna e tipos de 

vegetação, aspectos culturais, uso e ocupação das terras, caracterização da população, visão 

das comunidades sobre o PEAMP, alternativas de desenvolvimento, legislação e potencial de 

apoio ao PEAMP. 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

2. ANÁLISE DA REGIÃO DO PEAMP 

2.1. ZONA DE AMORTECIMENTO 

A Zona de Amortecimento (ZA), também chamada de zona tampão, buffer e/ou entorno 

de uma Unidade de Conservação, é a zona onde as atividades humanas estão sujeitas às 

normas e restrições específicas, com o propósito de amortizar ou minimizar os impactos 

negativos sobre o meio ambiente, garantindo seus processos ecológicos (SNUC, Lei n.° 

9.985/2000 Art. 2o inciso XVIII). 

2.1.1. CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO PARA ZONA DE AMORTECIMENTO 

2.1.1.1 CRITÉRIOS FÍSICOS MENSURÁVEIS OU ESPACIALIZÁVEIS 

Foi considerada Zona de Amortecimento (ZA) a da área da Bacia do Rio João Leite que 

corresponde a APA João Leite. A Resolução CONAMA 13/90 estabelece um limite de 10 km 

para o controle e licenciamento dos empreendimentos com impacto significativo para o 

PEAMP. A partir deste limite foram aplicados os seguintes critérios para a inclusão, exclusão e 

ajuste de áreas da ZA, aproximando-a ou afastando-a da UC: 

• Inclusão: 

- Unidades de conservação em áreas contíguas; 

- Áreas naturais conservadas, com potencial de conectividade com a unidade de 

conservação (APP, RL, RPPN e outras); 

• Exclusão: 

- Áreas urbanas já estabelecidas, com exceção das inseridas na APA. 

A escolha da ZA seguiu os seguintes objetivos: 

• Proteger os remanescentes de mata seca como um relevante ecossistema e um 

conjunto de grande beleza cênica; 

• Garantir a conectividade do PEAMP; 

• Garantir os processos ecológicos para a comunidade da flora e fauna; 

• Proteger uma bacia hidrográfica do Rio João Leite; 

• Conectar várias unidades de conservação federais, estaduais e municipais da região 

e promover a gestão integrada destas UCs. 
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SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

No Quadro 1 identificam-se os municípios que integram a ZA, sua abrangência e ação 

na conservação perante o PEAMP, classificada como direta ou indireta, conforme seu potencial 

de influência em interferir nos processos socioambientais da UC. 

QUADRO 1: ABRANGÊNCIA E AÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA ZA DO PEAMP 
MUNICÍPIOS PEAMP APA ZA AÇÃO 

Goiânia x x x Direta 
Nerópolis x x x Direta 

Goianápolis x x x Direta 
Terezópolis de Goiás  x x Direta 

Anápolis  x x Indireta 
Campo Limpo de Goiás  x x Indireta 
Ouro Verde de Goiás  x x Indireta 

A área proposta para a constituição da ZA do PEAMP compreende à área da APA João 

Leite com uma área de  72.128,00 ha (Figura 1). 

2.2. CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

2.2.1. CLIMA 

2.2.1.1 CLIMATOLOGIA LOCAL 

O clima local caracteriza-se pela marcante presença de um período seco entre os meses 

de maio e agosto, e um período chuvoso entre os meses de outubro e março, com precipitações 

mensais acima de 100 mm, correspondendo a 93,25% da chuva anual. A situação latitudinal 

determina significativo aporte de energia solar, com fotoperíodo relativamente elevado durante o 

ano inteiro, com o mínimo de 10,9 horas em junho e o máximo de 13,1 horas em dezembro. No 

período seco a marcante atuação do Anticiclone do Atlântico Sul sobre o continente brasileiro 

implica estabilidade atmosférica em pelo menos quatro meses (de maio a agosto), restringindo a 

ação das correntes perturbadas de oeste. O relevo na área da bacia, embora sem grande 

expressão altimétrica, é suficiente para atenuar a temperatura nas áreas mais elevadas (Planalto 

do Alto Tocantins-Paranaíba), exercendo influência na distribuição pluviométrica e 

consequentemente no índice hídrico, refletindo na diferenciação climática (10ºDISME). 

2.2.1.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PARÂMETROS RELEVANTES DO CLIMA  

2.2.1.2.1. Calor Sensível 

A insolação é maior nos meses relacionados ao período seco, considerando as normais 

climatológicas de Goiânia, embora o fotoperíodo seja menor. Por outro lado, nos meses 

chuvosos a insolação é menor, encontrando-se associada aos elevados índices de 

nebulosidade.  
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Sobre a temperatura, na área de estudo, recorreu-se aos dados das estações 

climatológicas da Fazenda Capivara-CNPAF/EMBRAPA (1992/2001), Escola de Agronomia-

UFG (1994/2002), Aeroporto Santa Genoveva-FAB (1996/2001), além das Normais 

Climatológicas para Goiânia (1961/90) do DNM-MA (1992). Com base em tais informações 

conclui-se que Goiânia encontra-se caracterizada por uma temperatura média anual entre 

22,1ºC (Estação Escola de Agronomia) e 24,9ºC (Estação Aeroporto Santa Genoveva), com 

amplitude anual entre 4,1ºC e 4,7ºCO. O mês mais quente é setembro (média de 23,4ºC e 

26,6ºC) e o mais frio é junho (18,7ºC e 22,5ºC). O mês mais quente ocorre, portanto, no início 

da primavera, correspondendo a passagem do sol pela região, respondendo pela alta 

disponibilidade de energia radiante. 

A temperatura média das máximas é de 29,7ºC (nas Estações Fazenda Capivara-

EMBRAPA e Escola de Agronomia-UFG) e 34,2ºC (Aeroporto Santa Genoveva-FAB). A média 

das mínimas varia entre 16,7ºC (Escola de Agronomia) e 17,6ºC (Fazenda Capivara). A média 

das máximas tem os menores valores em julho (28,3ºC na Fazenda Capivara e 31,4ºC no 

Aeroporto Santa Genoveva) e os maiores em setembro (31,5ºC na Fazenda Capivara e 38,4ºC 

no Aeroporto Santa Genoveva). A média das mínimas varia de 16,7ºC (Estação Escola de 

Agronomia) e 17,6ºC (Estação Fazenda Capivara), encontrando-se os menores valores em 

junho (9,0ºC na Escola de Agronomia e 14,3ºC na Fazenda Capivara) e os maiores em 

setembro (24,0ºC na Fazenda Capivara), dezembro (16,7ºC na Escola de Agronomia) e janeiro 

(20,6ºC no Aeroporto Santa Genoveva). As máximas absolutas registradas nas diferentes 

séries meteorológicas correspondem a 36,6ºC na Estação Aeroporto Santa Genoveva, 38,4ºC 

na estação do 10º DISME e 31,6ºC na Estação da Escola de Agronomia. A mínima absoluta 

em Goiânia foi de 2,8ºC em 18/07/75 (DNM, 1992).   

2.2.1.2.2. Umidade relativa do ar 

Com base em dados de duas estações climatológicas (Aeroporto Santa Genoveva e 

Goiânia), a sazonalidade da umidade relativa do ar e evaporação total vinculam-se à incidência 

dos raios solares e, consequentemente, à própria dinâmica atmosférica regional. A umidade 

relativa anual na Estação Fazenda Capivara é de 72%, registrando-se variação sazonal com 

pequeno retardo: maiores médias mensais nos meses de novembro a março, em torno de 

80%, e menores nos meses de julho a agosto, em torno dos 50%.  

2.2.1.2.3. Chuvas 

Com base nas Estações relacionadas, a precipitação média anual em Goiânia situa-se 

entre 1.347,2mm (Aeroporto Santa Genoveva) e 1.575,9mm (10ºDISME). A concentração das 
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chuvas entre os meses de outubro e março varia entre 83,1% a 88,1% da precipitação anual 

em contraste com os índices registrados na estação seca (maio a setembro). Os meses de 

novembro a março destacam-se por apresentarem somas pluviométricas mensais normalmente 

superiores a 200mm, com destaque para o mês de dezembro com índices próximos aos 

250mm (Escola de Agronomia e Goiânia-10ºDISME). A precipitação acima de 100mm mensais 

no período de outubro a abril, correspondente a 93,2% do total anual e período de estiagem 

caracterizado pelos meses de maio a agosto, com total pluviométrico inferior a 5% da soma 

anual. Já o período seco, representado pelos meses de maio a agosto, apresenta precipitação 

inferior. O mês de julho apresenta o menor índice pluviométrico, geralmente inferior a 5mm.  

Em relação as anomalias pluviométricas, o município de Ouro Verde de Goiás 

apresenta maior precipitação (normal tendente a seco), média de 1300mm em relação a 

Goiânia com média de 1200mm. Ouro Verde de Goiás também apresenta maior precipitação 

(normal tendente a chuvoso), com média de 2000mm em relação a Goianápolis com média de 

1800mm (2004). A intensidade máxima de chuvas acima de 100mm em 24h registra Goiânia 

com maior precipitação no mês de dezembro (126,0mm) e Goianápolis no mês de fevereiro 

(125,3mm). Ouro Verde de Goiás apresenta uma precipitação de 108,0mm no mês de 

novembro. A media anual do numero de dias de chuva na ZA registra Goianápolis com maior 

índice, 130,0mm, em segundo vem Goiânia com 126,0mm e Ouro Verde de Goiás com 

108,0mm. 

2.2.1.2.4. O Balanço Hídrico do Solo 

Os valores dos parâmetros higrométricos obtidos apresentam relação 

precipitação/evapotranspiração potencial média de 1,55, com deficiência hídrica anual de 

134mm, correspondente a cinco meses (maio a setembro) e excedente hídrico anual de 

738,5mm, relativo a seis meses (novembro a abril). O mês de outubro se caracteriza pela 

reposição hídrica no solo. O índice hídrico registra média de 63,5. Ouro Verde de Goiás 

apresenta índice pluviométrico superior a 1.650mm, possui a maior relação 

precipitação/evapotranspiração potencial, equivalente a 1,76. Também apresenta o maior 

excedente hídrico (847mm) a menor deficiência hídrica anual (102mm) e o maior índice hídrico 

83,3.  

Analisa-se a seguir os parâmetros anuais resultantes do cálculo do balanço hídrico para 

as quatro estações pluviométricas localizadas na ZA (Quadro 2). 
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QUADRO 2: PARÂMETROS HIGROMÉTRICOS ANUAIS NA ZA DO PEAMP 

CIDADES TEMP. PRECIPITAÇÃO EVAPOTRANSPIRAÇÃO 
POTENCIAL 

EVAPO-
TRANSPIRAÇÃO 

REAL 
DEFICIÊNCIA 

HÍDRICA 
EXCEDENTE

HÍDRICO 

Goiânia 23,2 1527,1 1166 997 169 571 
Anápolis 22,4 1678,4 1084 935 150 744 
Goianápolis 21,1 1545,3 987 872 115 792 
Ouro Verde 
de Goiás 20,4 1663,9 943 841 102 847 

Estações: IH 60,3, clima úmido mesotérmico (Anápolis), IH 40,3, clima úmido megatérmico (Goiania), IH 70,2, clima úmido 
mesotérmico (Goianápolis) e IH 83,3, clima úmido mesotérmico (Ouro Verde de Goiás). 

2.2.1.2.5. Pressão e Ventos 

Com base nos dados do INEMET (1961/1990) e da FAB (Aeroporto Santa Genoveva, 

1996/2001) para Goiânia, registra-se uma pressão média anual de 929,7mb, com pequena 

variação ao longo do ano: os menores valores encontram-se associados ao período de chuvas 

(outubro a abril), de certa forma justificando a existência da depressão térmica do Chaco, com 

valores mensais em torno de 927,7 a 929,7mb; os maiores valores ocorrem no período de 

estiagem, principalmente de maio a agosto (acima dos 930mb), atingindo um máximo em  julho 

com 932,7 a 932,9mb. A média anual da velocidade dos ventos em Goiânia, com base nos 

dados da Estação Aeroporto Santa Genoveva (FAB) é de 4,0 m/s, com os maiores valores nos 

meses de julho a setembro, 4,4 e 4,2 m/s.  

2.2.1.2.6. Síntese Climática 

Conforme classificação de KÖPPEN (1948), a área se individualiza por um clima do tipo 

“Awi”, significando a existência de uma temperatura média mensal, durante o ano todo, 

superior a 18ºC (“A”), um período seco de inverno (“w”) e uma amplitude térmica anual inferior 

a 5ºC (“i” de isotermal).  

2.2.1.3 QUALIDADE DO AR 

A qualidade do ar, na região, encontra-se associada à queimadas, principalmente de 

pastagens, que ocorrem no período de estiagem. Além das fontes de emissão de poluentes e 

das condições topográficas, os parâmetros meteorológicos assumem importância fundamental 

no processo de dispersão dos gases. Estudos de dispersão atmosférica de poluentes, com 

base em metodologia referendada pela EPA (Environmental Protection Agency), oferecem 

subsídios para se estimar uma variação da camada de mistura na zona rural da região: em 

torno de 2.400m entre 16:00 e 18:00 horas do dia, até 520m por volta das 8:00 horas. Esses 

valores encontram-se relacionados ao próprio aquecimento e resfriamento da superfície e do ar 

imediatamente acima do solo, responsáveis pelas atividades convectivas e mistura de 

eventuais poluentes. 
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2.2.2. GEOLOGIA 

Segundo o PLGBB, 1994, a Zona de Amortecimento do PEAMP é constituída por 

terrenos metamórficos de idades arqueana e proterozóica.  Os eventos responsáveis pelas 

deformações nessas áreas geraram produtos litológicos finais de extrema complexidade. A 

região apresenta um arcabouço tectonoestratigráfico dominando o conjunto metamórfico 

representado por ortognaisses granulíticos e paragnaisses aluminosos de alto grau e seus 

derivados anatéticos definiu esta unidade estratigráfica de Complexo Granulítico Anápolis-

Itauçu (APIgai), cuja consolidação admite-se ter-se dado no Arqueano Superior até metade do 

Proterozóico Inferior, além do conjunto de corpos granitóides resultantes de processos de 

granitização das rochas granulíticas (anatexitos aluminosos). 

2.2.2.1 COMPLEXO GRANULÍTICO ANÁPOLIS-ITAUÇU - APIGAI ; 

Na ZA, o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu (APIgai) é a unidade litológica com 

maior área de ocorrência. Perfaz mais de 90% de sua superfície onde ocupa uma ampla área 

formada por rochas granulíticas orto e paraderivadas. O Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu 

(APIgai) foi subdividido em dois conjuntos: Granulitos Ortoderivados (APIgaio) e Granulitos 

Paraderivados (APIgaip).  

Os granulitos ortoderivados ou ortognaisses granulíticos (APIgaio) ocorrem em grandes 

faixas estreitas, subparalelas, condicionadas tectonicamente e orientadas NW-SE. São 

constituídos basicamente por associação bimodal, tipo tonalítica-trondhjemítica-toleítica, 

englobando dois grupos: um metamáfico, compreendendo rochas gabro-noríticas e outro 

félsico, incluindo predominantemente enderbitos. Os granulitos paraderivados ou paragnaisses 

aluminosos (APIgaip) de alto grau são representados por uma associação aluminosa 

metamorfisada na transição anfibolito/granulito, constituída, na sua maior parte, por sillimanita-

granada gnaisses, sillimanita-estaurolita-cordierita-granada-quartzo gnaisses, biotita-granada 

gnaisse, além de granada quartzitos (APIgaipqt) e gonditos subordinados, bem como, por 

rochas calcissilicáticas, anfibolitos, mármores e hidrotermalitos. 

2.2.2.2 GRANITÓIDE TIPO Y1 ; 

Os Granitóides do Tipo γ1 na ZA representam corpos discóides com orientação 

geralmente NW-NE e são posicionados na sua porção centro-sudoeste. Essa unidade é 

caracterizada por dois domínios litológicos distintos: um granitóide pouco deformado e um 

gnáissico milonítico.  
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2.2.2.3 SEQÜÊNCIA METAVULCANO-SEDIMENTAR DE SILVÂNIA (PIVSS) 

Esta unidade distribui-se na porção sul-sudeste da ZA, em geral os corpos possuem 

forma alongada com comprimento que varia de 1 a 6 Km  e largura de 200 m a 2 Km e está 

relacionado a processos tectônicos. É constituída por metatufos básicos (epídoto-albita 

anfibolito, granulitos básicos); metaultrabásicas (talco xistos, clorita xistos), metatufos ácidos 

(granada-muscovita-biotita gnaisses, ignimbritos); associação vulcano-química (rochas 

calcissilicáticas, quartzitos ferruginosos e metacherts); e rochas metassedimentares 

(moscovita-biotita-quartzo xistos granatíferos e sericita xistos).  

2.2.2.4 SEQÜÊNCIA METASSEDIMENTAR ARAXÁ-SUL DE GOIÁS - PMA 

Na porção nordeste da ZA foi reconhecida apenas uma ocorrência da Unidade B da 

Seqüência Metassedimentar Araxá-Sul de Goiás - PMa que é formada por muscovita xistos, 

muscovita-quartzo xistos, granado muscovita-xistos com intercalações de muscovita quartizitos, 

magnetita xistos e clorita xistos; 

2.2.2.5 GRANITÓIDE TIPO Y3 ; 

Foi englobado sob esta denominação um corpo granitóide encontrado na porção centro-

sudoeste da ZA, caracterizado como tipo “S”, calcialcalino, constituídos essencialmente de 

biotita, moscovita, quartzo e feldspato.   

2.2.2.6 COBERTURA LATERÍTICA - TQDL 

Essa cobertura tem distribuição reduzida na ZA ocupando as regiões de cabeceiras. 

Formam superfícies quase planas, com altitude próxima de 1.000m, atualmente em processo 

de dissecação marginal pela erosão. Nos perfis melhor desenvolvidos são observáveis os 

seguintes horizontes: Horizonte Superficial que corresponde a uma camada de espessura 

inferior a 1m, areno-argilosa e horizonte ferruginoso que inclui a crosta propriamente dita, 

formada por concentrações de óxidos/hidróxidos de ferro e alumínio. Os minerais 

predominantes neste horizonte são hematita terrosa e goetita de ferro ou de alumínio a 

gibbsita; o horizonte argiloso que é de caráter saprolítico. Os horizontes argilosos e pálido 

foram considerados saprolitos e mapeados como sendo rocha subjacente. 

2.2.2.7 DEPÓSITOS ALUVIONARES - QA 

São representados por sedimentos arenosos e síltico-argilosos restritos à calha do Rio 

João Leite e seus tributários. Os sedimentos arenosos são constituídos por areias de 
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granulação média e fina, predominantemente formadas por grãos de quartzo arredondados ou 

subarredondados, incluindo minerais pesados como magnetita e ilmenita, gradando para níveis 

síltico-argilosos, incluindo também material orgânico, representado por pequenas ocorrências 

de turfa. Localmente, observam-se níveis de cascalho. 

2.2.2.8 RECURSOS MINERAIS DA BACIA DO RIO JOÃO LEITE (APA) 

Na área da Bacia do Rio João Leite os bens minerais de real importância que poderão ser 

encontrados são: os depósitos de argila para a indústria de cerâmica vermelha, as rochas 

passíveis de britagem e rocha ornamental de utilização na indústria da construção civil, além das 

águas minerais. Anomalias minerais obtidas no trabalho do PLGBB, 1994 em sedimentos de 

corrente e em concentrados de bateia onde se destacam principalmente Cu, Zn, Pb, Co, Ni, As, Zr, 

Cr, Be, La, Y, Ti, Sn, Au e de outros minerais pesados, amianto e pedras preciosas possuem 

remotas possibilidades de obterem o “status” de jazidas minerais dentro da referida área.  

No dia 30 de agosto de 2006 foram cadastrados na área de influência desta Unidade de 

Conservação, 54 títulos minerários representados por 25 Licenciamentos Minerais, 23 

Requerimentos e Autorizações de pesquisa (pesquisa mineral), 4 Requerimentos de Lavra e 2 

Portarias de Lavra. A localização destes títulos minerais encontram-se no Mapa de Localização 

dos Títulos Minerários, Figura 2 e no Quadro 3: 

QUADRO 3: DESCRIÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS 
SUBSTÂNCIA STATUS 

N.º ORDEM PROC. DNPM ÁREA 
(ha) 

CA
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1 861.069/04 7,66 X         X    
2 860.069/06 3,00  X        X    
3 860.000/00 50,00  X        X    
4 860.515/00 12,00  X        X    
5 860.355/05 2000,00      X     X   
6 860.995/01 50,00   X       X    
7 860.834/06 10,00  X        X    
8 860.656/06 20,00  X        X    
9 860.669/06 5,00  X        X    
10 860.769/06 5,00  X        X    
11 863.961/96 50,00    X      X    
12 861.829/05 50,00       X    X   
13 861.139/05 3,00  X        X    
14 860.506/04 3,00  X        X    
15 860.419/05 50,00  X        X    
16 860.788/06 3,99  X        X    
17 860.670/06 5,00  X        X    
18 860.298/04 50,00  X        X    
19 860.668/06 15,00  X        X    
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SUBSTÂNCIA STATUS 

N.º ORDEM PROC. DNPM ÁREA 
(ha) 
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20 861.946/05 1000,00   X        X   
21 860.671/00 10,00  X        X    
22 860.910/04 50,00        X   X   
23 860.356/05 2000,00      X     X   
24 860.505/06 10,00  X        X    
25 860.635/06 1849,87         X  X   
26 861.975/05 1000,00   X        X   
27 860.695/05 10,00  X        X    
28 861.316/03 50,00        X   X   
29 860.025/04 200,00   X        X   
30 861.220/05 14,98  X        X    
31 861.780/93 1000,00  X           X 
32 860.684/05 420,00         X  X   
33 861.006/02 40,38   X         X  
34 861.005/02 40,38   X         X  
35 861.004/02 40,38   X         X  
36 860.466/98 325,00   X         X  
37 860.073/02 799,00   X        X   
38 861.530/05 50,00  X        X    
39 860.133/03 756,00         X  X   
40 860.257/05 1903,24      X     X   
41 860.088/98 50,00     X      X   
42 861.887/94 700,00    X         X 
43 800.196/72 141,00  X         X   
44 860.739/03 50,00  X        X    
45 861.997/05 50,00        X   X   
46 860.199/02 1.000,00     X      X   
47 861.780/05 50,00  X        X    
48 860.861/06 802,50  X         X   
49 861.779/05 50,00  X        X    
50 861.047/05 528,75  X         X   
51 861.046/05 50,00        X   X   
52 861.203/64 1.000,00     X      X   
53 860.048/02 1.340,33     X      X   
54 860.842/06 400,00         X  X   

Subtotal 25 23 4 2 
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2.2.3. GEOMORFOLOGIA 

A Zona de Amortecimento do PEAMP, insere-se na unidade geomorfológica Planalto 

Central Goiano. Essa designação deve-se a PENA et al (1975). MAMEDE et al (1983), ao 

mapearem a Folha SE.22-Goiânia, apresentaram a seguinte consideração quanto à referida 

unidade: o Planalto Central Goiano é drenado por afluentes a margem direita do rio Paranaíba, 

destacando-se entre eles os rios: Corumbá, Meia Ponte, dos Bois e Turvo. Com base na 

compartimentação topográfica e da fisionomia do relevo, há existência de quatro subunidades: 

Planalto do Distrito Federal, caracterizado por uma superfície tabular conservada ou pouco 

dissecada com bordas escarpadas; Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba e Depressões 

Intermontanas, que englobam feições diversificadas; e o Planalto Rebaixado de Goiânia que se 

encontra topograficamente embutido ente o Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba e o Planalto 

Setentrional da bacia do Paraná, a sul. 

2.2.3.1 PLANALTO DO ALTO TOCANTINS-PARANAÍBA 

Esta subunidade, na ZA, corresponde a aproximadamente 308,06km2, equivalentes a 

40,99% da área da bacia. O Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba contorna praticamente toda a 

Bacia do Rio João Leite, apresentando altitudes que variam de 840m na seção meridional e 

1.060m na seção setentrional. A representação cartográfica, fruto de nova interpretação partiu do 

terceiro táxon da metodologia proposta, correspondente à unidade geomorfológica Planalto Central 

Goiano. A presença de tipos de modelados, correspondentes ao quarto táxon, referem-se às 

formas erosivas: superfície pediplanada (Ep); formas de dissecação: tabulares (t), convexas (c), 

aguçadas (a) e formas de acumulação: áreas de acumulação inundáveis (Aai) e planícies fluviais 

(Apf). As letras correspondentes indicam as formas de dissecação (a, c, t) que foram seguidas de 

um dígito numérico composto, correspondendo o primeiro dígito, à ordem de grandeza das formas 

de dissecação, e o segundo dígito, à intensidade de aprofundamento da drenagem (Quadro 4). 

QUADRO 4: FORMAS E ÍNDICE DE DISSECAÇÃO DO RELEVO NA ZA DO PEAMP 
ÁREA MODELADO FORMAS ÍNDICE DE DISSECAÇÃO 

KM2 % 
Erosão Superfície pediplanada Ep 11,05 1,47 

a22 37,80 5,03 
a23 22,18 2,95 Aguçadas 
a24 2,79 0,37 
c31 14,95 1,99 
c32 59,59 7,93 
c21 121,89 16,22 
c22 79,66 10,60 

Convexas 

c23 47,65 6,34 
t31 53,28 7,09 

Dissecação 

Tabulares t41 297,97 39,65 
Planície Fluvial Apf 2,40 0,32 Acumulação Área de acumulação Aai 0,30 0,04 

Total   751,51 100,00 
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2.2.3.2 PLANALTO REBAIXADO DE GOIÂNIA 

Na Bacia do Rio João Leite o Planalto Rebaixado de Goiânia encontra-se 

topograficamente embutido no Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, com altitudes que variam 

entre 800 e 980m na seção setentrional, e entre 700 e 800m na seção meridional, próximo à 

confluência com o rio Meia Ponte. No eixo das sub-bacias do córrego das Pedras e ribeirão 

Jurubatuba encontra-se relacionada os granulitos ortoderivados (anfibolitos, metapiroxenitos e 

serpentinitos) e granulitos paraderivados (gnaisses aluminosos e biotita granada-gnaisses com 

intercalações de metabásicas). Na seção centro-setentrional ocorrem granulitos paraderivados 

com intercalações de anfibolitos e intrusivas granitóides (granitóides, granodioríticos a 

tonalíticos). Ao sul, além da manutenção do complexo granulítico registra-se a presença de 

quartzitos, como no interflúvio entre os córregos Macambira-Tamanduá ou granulitos 

ortoderivados com ocorrência de anfibolitos nas proximidades da confluência com o rio Meia 

Ponte. 

2.2.3.3 PLANÍCIE E TERRAÇO FLUVIAIS 

Correspondem a planícies fluviais associadas a processo de meandração, favorecidas 

pelo baixo gradiente do canal. Apresentam configurações topográficas específicas, ocupando 

uma área de aproximadamente 2,70km2, equivalentes a 0,36% da área da bacia. Observa-se 

próximo aos canais a presença de materiais mais grosseiros e edificando os diques estão 

presentes o silte e a areia fina. Nas áreas depressionárias da planície, como em meandros 

abandonados ocorrem os Gleissolos Melânicos, resultantes de acumulação de sedimentos 

finos por ocasião dos transbordamentos, podendo encontrar-se relacionados a meandros 

abandonados. 

2.2.3.4 SÍNTESE DA EVOLUÇÃO DO RELEVO 

A análise da ZA permite a caracterização de três compartimentos morfológicos distintos, 

que poderiam ser assim individualizados: de cimeira, correspondente aos topos conservados 

(1.000-1.100m) do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, resultante de processo de 

pediplanação; vertentes dissecadas mais elevadas (900-1.000m), e vertentes dissecadas 

rebaixadas (700-900m), com topos interfluviais que ainda deixam evidências da pediplanação 

intermontana. Tendo como referência o pediplano de cimeira regional, que hoje constitui a 

superfície conservada do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. Nesse momento a tectônica 

assumiu importância, proporcionando a orientação do sistema hidrográfico, favorecendo a 

superimposição dos cursos nas estruturas resistentes dos paragranulitos.  
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No Plio-Pleistoceno uma nova fase climática seca foi responsável pela reativação do 

processo de pediplanação. Já no Pleistocêno, algumas das quatro fases glácio-eustáticas 

conhecidas (Günz, Mindel, Riss e Würm) deixaram evidências associadas ao reafeiçoamento 

do relevo, sem produzir grandes alterações de natureza morfológica.  

2.2.3.5 VULNERABILIDADE DO RELEVO  

Com base na metodologia utilizada, foram encontradas quatro classes de 

vulnerabilidade na ZA do PEAMP (Quadro 5) muito baixa, caracterizada pelos modelados de 

acumulação (planícies fluviais) e de erosão (superfície pediplanada); baixa, correspondente 

aos modelados de dissecação representados por formas tabulares; moderada, constituída 

quase que integralmente por modelados dissecados convexos; e alta, individualizadas por 

modelados dissecados aguçados. 

QUADRO 5: VULNERABILIDADE DO RELEVO NA ZA DO PEAMP. 
ÁREA ÁREA ACUMULADA VULNERABILIDADE MODELADO FORMAS/ÍNDICES 

MORFOMÉTRICOS 
DECLIVIDADE 

(%) KM2 % KM2 % 
Acumulação Apf, Aai 2,70 0,36 Muito Baixa 

Erosão Ep 
<4 

11,05 1,47 
Baixa T41 4-6 297,97 39,65 

311,72 41,48 

Moderada 
T31, c31, c32, 
c21, c22, c23, 

a21 
6-10 377,02 50,17 377,02 50,17 

Alta 

Dissecação 

A22, a23, a24 10-40 62,77 8,35 62,77 8,35 
Total    751,51 100,00 751,51 100,00 

Quanto à distribuição espacial da vulnerabilidade do relevo à erosão na ZA, constata-se 

evidente domínio de vulnerabilidade moderada e fraca, seguida, à distância, pelas áreas de 

vulnerabilidade alta e, por fim, as de vulnerabilidade muito baixa, correspondentes às áreas de 

acumulação de materiais. As áreas de baixa vulnerabilidade geralmente apresentam 

declividade inferior a 6%, correspondendo a uma área de 297,97km2, equivalentes a 39,65% da 

área da ZA. Apresentam o domínio de formas tabulares (>1.750m≤3.750m e incisão fraca ou 

incipiente da drenagem) que compõem principalmente o Planalto Rebaixado de Goiânia. 

Referem-se a remanescentes de superfícies pediplanadas, com declividade inferior a 5%, que 

foram dissecadas a partir do Plio-Pleistoceno, com topos interfluviais seccionados entre 800 e 

900m de altura. As formações superficiais são representadas por depósitos clásticos 

associados às fases glácio-eustáticas pleistocênicas, inumados por colúvios pedogenizados. 

Em determinados pontos, a alteração pedogênica ocorre in situ, caracterizando os Latossolos 

Vermelho Distroférricos. Nessas circunstâncias prevalece a infiltração em relação ao 

escoamento pluvial, com exceção das áreas submetidas a alterações antropogênicas, onde a 

compactação dos solos favorece a erosão laminar. 
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As áreas de vulnerabilidade moderada, com declividade entre 6 a 10%, representam 

377,02km2, equivalentes a 50,17% da área da bacia. Encontram-se associadas, 

principalmente, aos modelados dissecados convexos, com dimensões interfluviais >250≤750m 

ou >750≤1.750m, com incisão da drenagem que varia de fraca a mediana, relacionadas, 

principalmente, ao Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba. Próximo às bordas da ZA, 

representadas ou não por superfícies conservadas, registram-se a presença de ressaltos 

topográficos ou aumento do gradiente dos cursos de primeira ordem, estimulando a incisão dos 

talvegues, com conseqüente aumento da declividade. Em tais circunstâncias as cabeceiras de 

drenagem apresentam mais de 40% de declividade, sendo agravadas por efeitos tectônicos. 

Esses compartimentos encontram-se relacionados a formações superficiais representadas 

pelos Argissolos Vermelhos Distroférricos e Eutroférricos nas áreas mais planas, e 

Cambissolos Háplicos, textura média e argilosa, nas áreas mais movimentadas. No domínio 

dos Cambissolos, registra-se a presença de cascalhos e até mesmo afloramentos rochosos. O 

baixo desenvolvimento físico dos solos, mesmo diante de vertentes distribuidoras de água, o 

fluxo de superfície é elevado, o que leva ao desenvolvimento de erosão acelerada. Nas áreas 

de pastagens o gado apresenta importante papel no processo de reptação ou creeping da 

formação superficial, enquanto nas trilhas formadas o escoamento pluvial ocorre de forma 

concentrada, com possibilidade de desenvolvimento de ravinas.  

As áreas de vulnerabilidade forte ou alta, com declividade entre 10 a 40% ou mais, 

correspondem a 62,77km2, equivalentes a 8,35% da área da ZA. Encontram-se associadas à 

resistência litológica dos paragranulitos, intrusivas granitóides e processo de falhamento. 

Portanto, tanto a diversidade litológica quanto as feições estruturais (falhas, zonas de 

cisalhamento, fraturas e foliação tectônica) impõem forte controle à esculturação do relevo.  

Os paragranulitos do Complexo Granulítico e a marcante foliação tectônica (NW-SE) 

refletem no alinhamento de cristas sustentadas por níveis rochosos mais resistentes. Esse fato 

pode ser evidenciado nas escarpas erosivas da serra Pelada, principalmente na margem 

esquerda do córrego das Pedras (serra do Sapato Arcado), na margem direita do córrego 

Carapina, nas cabeceiras do córrego Olaria, dentre outros. As intrusivas proterozóicas 

representadas por granitóides (biotita metagranitos aluminosos com encraves de rochas máfico-

ultramáficas) determinam o aparecimento de formas aguçadas no interflúvio dos córregos 

Tamanduá-Carapina. Também as estruturas quartzíticas que compõem as cristas residuais do 

interflúvio Tamanduá-Macaúba e eixo da barragem do reservatório João Leite, expressam alta 

vulnerabilidade aos processos erosivos. A tectônica é refletida no lineamento estrutural de cristas 

com direção geral NW-SE, e expressam a proeminente foliação tectônica das rochas da área. 

Secundariamente, ocorrem direções NE-SW e N-S que contribuem para o desenvolvimento de 
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gargantas epigênicas resultantes da superimposição de cursos d´água, como dos córregos do 

Palmito, Barreiro e outros tributários da margem esquerda do córrego das Pedras. No domínio de 

formas aguçadas prevalecem Cambissolos Háplicos e Neossolos Litólicos. 

As áreas de vulnerabilidade muito fraca ou muito baixa correspondem a 13,75km2, 

equivalentes a 1,85% da área da ZA. Referem-se a modelados de acumulação e de erosão. Os 

modelados de acumulação encontram-se individualizados pelas planícies fluviais (Apf) 

existentes no baixo curso e entre os córregos do Rosa e Maria Paula, na seção centro-

meridional. Na primeira, registra-se a presença de área de acumulação inundável (Aai) 

associada a meandros abandonados que foram desligados da drenagem principal, hoje 

caracterizados por formações lacustres permanentemente inundadas em função da 

proximidade do lençol freático. Os sedimentos areno-argilosos que compõem as superfícies 

alveolares resultam da deposição comandada pelo sistema fluvial, seja através de processo de 

meandração, com a conseqüente deposição nas margens convexas, seja resultante de 

transbordamento por ocasião das cheias, o que normalmente depende das condições 

topográficas como presença de diques marginais ou depressões relativas na várzea, 

associadas ao próprio trabalho do rio.  

Os modelados de erosão referem-se na presente análise, às superfícies pediplanadas 

que compõem o compartimento de cimeira, ou seja, às áreas aplainadas que ocorrem 

principalmente nas bordas setentrional e oriental da bacia. Referem-se à extensão de 

pediplanos seccionados aos 1.000-1.100m, que foram inumados por coberturas detrito-

lateríticas, sobretudo argilosas, em grande parte preservadas pelo desenvolvimento de 

bancadas ferruginosas nas escarpas erosivas. Essas bancadas, aliadas a processo de 

plintitização por abaixamento do nível freático, oferecem a essas coberturas ou remanescentes 

de aplainamentos, sustentação em relação aos efeitos da erosão remontante, comandadas 

principalmente pelos cursos de primeira ordem que integram a Bacia do Rio João Leite. A 

disposição topográfica horizontalizada, com declividade inferior a 4%, favorece a percolação da 

água pluvial, o que atenua os processos erosivos, com exceção dos trechos impermeabilizados 

ou submetidos à compactação.  

Em síntese, agregando as áreas de baixa vulnerabilidade com as de vulnerabilidade 

muito baixa em um único grupo, obtêm-se os seguintes resultados: áreas de baixa 

vulnerabilidade com 311,72km2, equivalentes a 41,48%; áreas de vulnerabilidade moderada 

com 377,02km2, correspondentes a 50,17%; e áreas de vulnerabilidade alta, com 62,77km2, 

equivalentes a 8,35% da área da ZA.  
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2.2.4. SOLOS 

Os solos foram caracterizados e classificados segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos em vigor (EMBRAPA, 2006). Oportuno mencionar que o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos, encontra-se atualmente estruturado apenas até o seu 4o 

nível categórico (Subgrupo). Portanto, nesta oportunidade, apresenta-se a classificação dos 

solos até este nível categórico, e faz-se uma classificação tentativa no 5o nível, com base nas 

características utilizadas na classificação anterior. Logo, é possível que com o completo 

desenvolvimento do sistema, haja algum ponto em desacordo com o que está classificado 

neste nível, podendo ser necessário algum ajuste. 

2.2.4.1 ARGISSOLOS 

Assim são denominados solos constituídos por material mineral, apresentando 

horizonte B textural com argila de atividade baixa, ou excepcionalmente alta quando em solos 

com caráter alítico ou solos distrófico, imediatamente abaixo do horizonte A ou E. São 

eutróficos em sua maioria, com valores de saturação por bases elevados, superiores a 50%. 

Apresentam horizonte A, na maioria das vezes do tipo chernozêmico, e algumas vezes, do tipo 

moderado, principalmente quando em relevos muito declivosos. Ocupam desde posições de 

terraços de córregos, onde se originam de materiais de natureza aluvio-coluvionar, até 

situações de relevo montanhoso, quando são autóctones e apresentam cascalhos, 

pedregosidade e rochosidade em sua maioria. A vegetação primária sobre estes solos é 

caracterizada como Floresta Tropical Subcaducifólia e Caducifólia, sendo comum a ocorrência 

da palmeira bacuri (Attallea phallerata). O tipo de uso mais comum sobre os mesmos é a 

pastagem plantada. No caso da área em questão, muitas são as limitações à sua utilização 

agrícola. Dentre as limitações destas unidades, pode-se mencionar os efeitos diretos dos 

relevos acidentados sobre a mecanização agrícola e sobre a vulnerabilidade à erosão, além da 

presença de cascalhos, pedras e boulders que também são limitantes à mecanização e 

desenvolvimento de raízes.  

2.2.4.1.1. Argissolo Vermelho 

São Argissolos que apresentam cores de matiz 2,5YR ou mais vermelho na maior parte 

dos primeiros 100cm do horizonte B. São muito expressivos na área de trabalho, sendo 

verificados como componentes principais e muitas vezes únicos em quase todas as unidades 

de mapeamento de solos das áreas de relevo mais dissecados. Quando ocorrem em áreas de 

predomínio de rochas mais básicas, geralmente em locais de concentração dos ortogranulitos, 

é comum ocorrerem associados a Nitossolos Vermelhos Eutróficos típicos (ex- Terras Roxas 
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Estruturadas). Sua ocorrência mais expressiva é verificada na região de relevo acidentado na 

porção norte da área, onde estão situadas as nascentes do Rio João Leite e junto a outros 

solos ocupando alguns terraços alúvio-coluvionares. 

2.2.4.1.2. Argissolo Vermelho-Amarelo 

São argissolos de cores vermelho-amareladas no matiz 5YR e valores maiores ou iguais a 4, 

na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B. Apresentam distinta diferenciação entre os 

horizontes no tocante a cor, estrutura e textura, principalmente. São profundos, com horizonte 

A do tipo moderado e textura média/argilosa e média, muitas vezes, cascalhenta. Esse tipo de 

solo se origina de rochas granulíticas e estão ou foram cobertos por vegetação florestal ou de 

contato Floresta/Cerradão e são utilizados em sua maioria com pastagens plantadas. Sua 

ocorrência mais expressiva é verificada na região das nascentes do Rio João Leite, 

concentradas ao norte da área, onde são dominantes em várias unidades de mapeamento. 

Ocorrem também dispersos pelo restante da área, podendo ser dominantes ou não, ocupando 

as situações de relevo desde os mais declivosos até terraços de rios ou ribeirões. 

2.2.4.2 CAMBISSOLOS  

Solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente abaixo de qualquer 

tipo de horizonte A, exceto horizonte hístico com espessura maior que 40 cm, ou de horizonte 

A chernozêmico quando o B incipiente for constituído por argilas de atividade alta. São solos 

minerais, não hidromórficos, cujo horizonte B se trata de material pouco evoluído, no qual se 

manifestam apenas características de cor e/ou estrutura, sem haver outras características 

indicadoras de maior desenvolvimento, necessárias para caracterizar horizontes mais 

evoluídos tais como B textural, B latossólico, B espódico ou horizonte plíntico, solos pouco 

profundos a rasos, com pequena diferenciação de horizontes, sem acumulação de argila, 

textura franco-arenosa ou mais argilosa, podendo ocorrer cascalhos. Apresenta características 

como pequena profundidade, textura cascalhenta, ocorrência de pedregosidade e condição de 

relevo muito declivoso em determinadas unidades. 

2.2.4.2.1. Cambissolos Háplicos 

Compreende os Cambissolos que não apresentam horizonte superficial húmico, nem 

são derivados de sedimentos aluviais, apresentam na área argila de atividade baixa, são de 

textura argilosa com horizonte A do tipo moderado. São relativamente expressivos na ZA, 

sendo presença constante nos relevos baixos e suaves na porção central da Zona. 
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2.2.4.3 GLEISSOLOS 

Solos minerais hidromórficos, com horizontes glei abaixo do horizonte superficial A ou de 

horizonte hístico com menos de 40 cm; ou horizonte glei começando dentro de 50 cm da superfície 

sem ocorrer nenhum tipo de horizonte diagnóstico acima, ou sem horizonte plíntico ou vértico ou 

B textural com mudança textural abrupta coincidente com o mesmo. As principais limitações ao 

uso agrícola decorrem da má drenagem, com presença de lençol freático alto e dos riscos de 

inundação que são freqüentes. A drenagem artificial é imprescindível para torná-los aptos à 

utilização agrícola com um maior número de culturas. Após drenagem e correção das deficiências 

químicas, prestam-se para pastagens, capineiras, e diversas culturas. Estes tipos de solos são 

literalmente removidos para uso como matéria prima para as olarias, restando muito pouco para 

ser explorado com a agricultura. Também apresenta condições especiais em locais inundáveis. 

2.2.4.3.1. Gleissolo Háplico 

São os Gleissolos que não apresentam horizonte superficial escuro, tais como horizonte 

H com menos de 40cm de espessura, horizonte A húmico, proeminente ou chernozêmico, e 

não apresentam também horizonte sulfúrico, materiais sulfídricos ou caráter sálico, dentro de 

100 cm da superfície do solo. São mal drenados, encharcados, ocorrendo em áreas baixas, 

com textura variável de média a muito argilosa. Invariavelmente se desenvolvem a partir de 

sedimentos do Quaternário Recente, geralmente aluvionares. Estão cobertos por vegetação 

florestal (Floresta Hidrófila de Várzea). Na ZA, essa classe de solo ocorre em pequenas 

planícies de córregos e do Rio João Leite, ora como dominantes e ora como subdominante. 

2.2.4.4 LATOSSOLOS 

Nesta ordem estão compreendidos solos de boa drenagem, caracterizados por 

apresentarem um horizonte B latossólico sob vários tipos de horizontes diagnósticos superficiais, 

exceto horizonte hístico. Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada 

porosidade e homogeneidade de características ao longo do perfil e elevada permeabilidade. São 

muito expressivos e apresentam textura argilosa em sua maioria, estão associados na área a 

litologias da Cobertura Quaternária Pleistocênica. Estes solos não têm ainda sua origem e 

evolução totalmente esclarecidas, visto que embora ocorrendo sobre substratos geológicos 

distintos, apresentam grande homogeneidade de características. São solos que ocorrem em 

condições de relevo suave ondulado e plano, com ótimas condições físicas e estão cobertos por 

vegetação de contato cerrado/floresta. Por serem ácidos e distróficos, ou seja, com baixa 

saturação por bases, requerem sempre correção de acidez e fertilização. Com relação à erosão 

superficial, têm relativamente boa resistência em condições naturais ou de bom manejo 
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2.2.4.4.1. Latossolo Vermelho 

São solos minerais, profundos, bastante intemperizados, caracterizados por apresentar 

um horizonte B latossólico de cores vermelho-escuras, no matiz 2,5YR ou mais vermelhas na 

maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B. Distribuem-se por amplas superfícies na ZA, 

sempre em locais de relevo mais suave, onde as superfícies encontram-se mais conservadas. 

Sintetizam as principais características morfológicas, físicas e químicas. 

2.2.4.4.2. Latossolo Vermelho-Amarelo 

São denominados solos bem drenados, caracterizados pela ocorrência de horizonte B 

latossólico de cores vermelhas a vermelho-amareladas no matiz 5YR ou mais vermelho e mais 

amarelo que 2,5YR na maior parte dos primeiros 100cm do horizonte B. Ocorrem na área com 

textura argilosa. São intensivamente utilizados com pastagens plantadas, formadas com capim 

Brachiaria decumbens. O relevo de sua ocorrência é suave ondulado ou plano e ocorrem sob 

vegetação de Cerrado Tropical Subcaducifólio.   

2.2.4.5 NEOSSOLOS 

Nesta Ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, estão agrupados solos 

jovens, pouco evoluídos e sem apresentar horizonte B diagnóstico. 

2.2.4.5.1. Neossolo Litólico 

São solos minerais não hidromórficos, pouco desenvolvidos, muito rasos, com horizonte 

A sobre a rocha, ou sobre horizonte C ou Cr, ou sobre material com 90% ou mais de sua 

massa (por volume) constituída por fragmentos de rocha com diâmetro maior que 2mm e 

apresentando um contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. São de textura variável e 

muito heterogêneos, também, quanto às propriedades químicas. Têm sua origem relacionada a 

litologias granulíticas diversas e a micaxistos, e ocorrem sob vegetação de contato 

Floresta/Cerradão Tropical Subcaducifólio e Cerrado. A fase pedregosa é comum para esta 

classe de solo que, na área de estudo, ocorre em relevo do tipo forte ondulado e montanhoso. 

A pequena espessura do solo, a freqüente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no 

seu perfil, a grande susceptibilidade à erosão, normalmente nas áreas de relevo muito 

acidentado que são as mais comuns de sua ocorrência. As áreas de ocorrência destes solos 

são mais apropriadas para preservação da flora e fauna. 

2.2.4.5.2. Neossolo Flúvico 

São Neossolos derivados de sedimentos aluviais, com horizonte A assente sobre 

horizonte C constituído de camadas estratificadas, sem relação pedogenética entre si. 
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Apresenta decréscimo irregular do conteúdo de carbono orgânico em profundidade, dentro de 

200 cm da superfície do solo e Camadas estratificadas em 25% ou mais do volume do solo, 

dentro de 200cm da superfície. São de fertilidade natural variável (eutróficos e distróficos) e 

apresentam argila de atividade baixa, e textura variável. Ocorrem em relevo plano ou suave 

ondulado e planícies de inundação. Além da baixa fertilidade natural para o caso dos 

distróficos, apresentam como limitação ao uso agrícola. 

2.2.4.6 NITOSSOLOS 

Solos constituídos por material mineral, argilosos, que apresentam horizonte B nítico, 

com argila de atividade baixa, imediatamente abaixo do horizonte A ou dentro dos primeiros 50 

cm do horizonte B. A relação textural é insuficiente para caracterizar horizonte B textural, sendo 

normalmente inferior a 1,5. A textura é argilosa em todo o perfil e não apresentam gradiente 

textural. Apresentam elevados valores de soma e saturação de bases, ou seja, tratam-se de 

solos de elevada fertilidade natural. Ocorrem em condição de relevo forte ondulado, em sua 

maioria. Estão ou foram cobertos por vegetação de Floresta Tropical Subcaducifólia e 

Caducifólia e são usados atualmente com pastagens. Como principais limitações ao uso 

agrícola, estão a sua ocorrência em relevos muito dissecados que impossibilitam a 

mecanização das lavouras, e a elevada susceptibilidade à erosão.  

2.2.4.6.1. Nitossolos Vermelhos 

São Nitossolos que apresentam cores no matiz 2,5 YR ou mais vermelho, na maior parte 

dos primeiros 100 cm do horizonte B. Tratam-se de solos minerais, bem a acentuadamente 

drenados, com seqüência de horizontes do tipo A, Bt e C. Oiginam-se de rochas granulíticas 

ortoderivadas de constituição básica e apresentam como característica marcante à presença de 

um horizonte B nítico bem definido, com forte desenvolvimento estrutural. 

2.2.4.7 PLINTOSSOLOS 

São solos minerais, com horizonte plíntico, concrecionário ou litoplíntico começando 

dentro de 40 cm da superfície ou dentro de 200 cm quando imediatamente abaixo de horizonte 

A ou E, ou subjacente a horizontes que apresentam coloração pálida ou variegada. 

2.2.4.7.1. Plintossolo Pétrico 

São os Plintossolos com horizonte concrecionário em condição diagnóstica. A origem 

da petroplintita (concreções) nestes solos, deve estar ligada a condições climáticas pretéritas 

bastante distintas. O horizonte A é quase sempre do tipo moderado, a fertilidade natural é 

baixa na maioria das vezes. Em encostas íngremes, com influência direta das rochas locais, 
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são de fertilidade natural alta (êutricos). A textura é média cascalhenta/argilosa cascalhenta e 

argilosa cascalhenta. Geralmente ocorrem em superfícies movimentadas, em tipos de relevo 

desde suave ondulado a forte ondulado, ocupando principalmente posições de encostas, sob 

vegetação de Cerrado e Floresta. Suas áreas de ocorrência se prestam, com restrições, para 

pastagens, sendo mais racional a recomendação para preservação de flora e fauna. De uma maneira 

geral são bastante susceptíveis à erosão, tanto por apresentarem horizonte B textural, quanto 

pelo fato de que a grande quantidade de concreções presente junto à massa do solo, diminui 

em muito a sua permeabilidade. 

2.2.4.7.2. Plintossolo Háplico 

São os Plintossolos que apresentam horizonte plíntico em posição diagnóstica, não 

coincidente com horizonte B textural e sem apresentar o caráter argilúvico. Geralmente, 

ocorrem em locais planos e baixos, onde há oscilação do lençol freático durante o ano. São 

solos minerais hidromórficos. Ocorrem predominantemente solos com argila de atividade baixa, 

ou seja, com baixa capacidade de troca de cátions. Apresentam, em sua maioria, muito baixa 

fertilidade natural (distróficos). A diferenciação na natureza dos materiais que lhes dão origem 

(sedimentos) é responsável por grande diversificação também na sua composição 

granulométrica, sendo verificados solos de textura desde arenosa/média até muito argilosa. A 

principal limitação relaciona-se com a drenagem imperfeita ou má, que limita bastante o seu 

uso durante uma parte do ano, quando ficam saturados com água e mesmo submersos. Por 

ocorrerem em áreas de recepção ou de acumulação de sedimentos, estão sujeitos a regime 

especial de sedimentação/remoção, que está diretamente ligado à dinâmica hídrica regional. 

2.2.5. APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS 

A capacidade produtiva do setor agrícola depende fundamentalmente da disponibilidade 

e da qualidade dos solos, constituindo, o conhecimento de suas diversas aptidões, fator de 

grande importância para sua utilização racional na agricultura. A interpretação de levantamento 

de solos é uma tarefa da mais alta relevância para a utilização racional desse recurso natural 

na agricultura e em outros setores que utilizam o solo como elemento integrante de suas 

atividades. Todas essas interpretações são elaboradas com base em classificações técnicas, 

com finalidades bem definidas e que retratam o nível tecnológico do momento em que são 

feitas. Por isso, tanto a metodologia como as classificações em que são baseadas as 

interpretações, podem ser substituídas e atualizadas à medida que os conhecimentos 

científicos e tecnológicos evoluem. 
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2.2.5.1 NÍVEIS DE MANEJO CONSIDERADOS 

Nível de Manejo A (primitivo): Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo 

nível tecnológico. Praticamente não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e 

conservação das condições das terras e das lavouras. 

Nível de Manejo B (pouco desenvolvido): Baseado em práticas agrícolas que refletem um 

nível tecnológico médio. Carateriza-se pela modesta aplicação de capital e de resultados de 

pesquisas para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras.  

Nível de Manejo C (desenvolvido): Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto 

nível tecnológico. Caracteriza-se pela aplicação intensiva de capital e de resultados de 

pesquisa para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e das lavouras. 

Os níveis B e C envolvem melhoramentos tecnológicos em diferentes modalidades. No 

nível de manejo A, a classificação é feita de acordo com as condições naturais da terra, uma 

vez que esse nível não prevê técnicas de melhoramento. As terras consideradas viáveis de 

total ou parcial melhoramento mediante a aplicação de fertilizantes e corretivos ou o emprego 

de técnicas como drenagem, controle à erosão, proteção contra inundações, remoção de 

pedras, etc. são classificadas de acordo com as limitações persistentes, tendo em vista os 

níveis de manejo considerados.  Em função dos graus de limitação atribuídos a cada uma das 

unidades das terras resultará a classificação de sua aptidão agrícola.  

2.2.5.2 GRUPOS, SUBGRUPOS E CLASSES DE APTIDÃO AGRÍCOLA DAS TERRAS 

Grupos de Aptidão Agrícola: Trata-se de mais um artifício cartográfico, que identifica no 

mapa o tipo de utilização mais intensivo das terras, ou seja, sua melhor aptidão. Os grupos 1, 2 

e 3, identificam as lavouras como tipos de utilização, representam, no subgrupo, as melhores 

classes de aptidão das terras indicadas para lavouras. Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam 

tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da 

flora e da fauna, respectivamente). A representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 

6, em escalas decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras, conforme 

demonstra o Quadro 6. 
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QUADRO 6: ALTERNATIVAS DE UTILIZAÇÃO DAS TERRAS DE ACORDO COM OS GRUPOS DE APTIDÃO 
AGRÍCOLA.  
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Fonte: Ramalho Filho & Beek, 1995 

2.2.5.3 JULGAMENTO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS UNIDADES DE 
MAPEAMENTO DE SOLOS 

No Quadro 7 e Figura 3, é apresentado o julgamento da aptidão agrícola das unidades 

de mapeamento de solos, onde nos subgrupos de aptidão, são descritas as classes de aptidão 

agrícola das terras.  

QUADRO 7: JULGAMENTO DA APTIDÃO AGRÍCOLA DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO DE SOLOS 
PRINCIPAIS LIMITAÇÕESUNIDADES DE 

MAPEAMENTO COMPONENTES SUBGRUPOS DE 
APTIDÃO DF DH EH M E 

PVAe1 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média cascalhenta/argilosa e 

média/argilosa, A moderado, caulinítico, fase 
floresta tropical subcaducifólia, relevo suave 

ondulado e ondulado. 

2abc Terras com 
aptidão REGULAR 
para lavouras nos 

níveis de manejo A, 
B e C. 

   X X 

PVAe2 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média/argilosa, A moderado, 

caulinítico, fase floresta tropical subcaducifólia, 
relevo ondulado e suave ondulado. 

1Ab-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo A, REGULAR 

no B e INAPTA no 
nível C. 

   X X 

PVAe3 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média muito cascalhenta/argilosa 

muito cascalhenta, A moderado, caulinítico, 
epidistrófico fases vegetação de contato 

floresta/cerradão tropical subcaducifólios e 
pedregosa, relevo forte ondulado. 

4(p)-Terras com 
aptidão RESTRITA 

para pastagem 
plantada. 

   X X 

PVAe4 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média cascalhenta/argilosa 

cascalhenta, A moderado, caulinítico, fases 
floresta tropical subcaducifólia, pedregosa e 
rochosa, relevo ondulado e forte ondulado. 

5s-Terras com 
aptidão REGULAR 

para silvicultura. 
   X X 

PVAe5 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média cascalhenta/argilosa e 

média/argilosa, A moderado, caulinítico, relevo 
ondulado e suave ondulado + CAMBISSOLO 

HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa, A 
moderado, relevo forte ondulado, ambos fase 

floresta tropical subcaducifólia. 

2ab-Terras com 
aptidão REGULAR 
para lavouras nos 

níveis de manejo A e 
B, e INAPTA no nível 

C. 

   X X 
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PVAe6 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média /argilosa + ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, textura 
média cascalhenta /argilosa cascalhenta, ambos 
A moderado e chernozêmico, cauliníticos, fase 

Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo ondulado 
e forte ondulado. 

1Ab(c) Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo A, REGULAR 
no B e RESTRITA no 

nível C. 

   X X 

PVAe7 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média cascalhenta /argilosa 

cascalhenta e média/argilosa + ARGISSOLO 
VERMELHO Eutrófico típico, textura média 

/argilosa, ambos A moderado e chernozêmico, 
cauliníticos, fase floresta tropical subcaducifólia, 

relevo ondulado e forte ondulado. 

1Ab(c) Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo A, REGULAR 
no B e RESTRITA no 

nível C. 

   X X 

PVAe8 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico + ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico 

típico, ambos textura média muito cascalhenta/ 
argilosa cascalhenta e média cascalhenta, A 
chernozêmico e moderado, cauliníticos, fases 
floresta tropical subcaducifólia, pedregosa e 

rochosa, relevo forte ondulado e montanhoso. 

6-Terras sem aptidão 
para uso agrícola    X X 

PVAe9 - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico, textura média/argilosa, A moderado, 

caulinítico, fase floresta tropical subcaducifólia, 
relevo suave ondulado + GLEISSOLO HÁPLICO 
Tb Distrófico típico, textura argilosa, A moderado, 
caulinítico, fase campo hidrófilo de várzea, relevo 

plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Eutrófico 
típico, textura indiscriminada, fase floresta tropical 

subcaducifólia relevo plano. 

1Abc Terras com 
aptidão BOA para 
lavouras nos níveis 
de manejo A e B e 
REGULAR no nível 

C 

    X 

PVAe10- 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 
típico + ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico 

típico, ambos textura média/argilosa + 
CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, 

textura argilosa, todos A moderado, cauliníticos, 
fase pedregosa e não pedregosa, floresta tropical 

subcaducifólia, relevo forte ondulado. 

5s-Terras com 
aptidão REGULAR 

para silvicultura. 
   X X 

PVAd - 

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 
típico, textura média/argilosa, A moderado, 

caulinítico + ARGISSOLO VERMELHO-
AMARELO Eutrófico típico, textura média/ 

argilosa, A moderado, caulinítico + ARGISSOLO 
VERMELHO Distrófico latossólico, textura média/ 
argilosa, todos A moderado, fase floresta tropical 
subcaducifólia, relevo plano e suave ondulado. 

1(a)bC Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, 

REGULAR no nível B 
e RESTRITA no nível 

A. 

X     

PVe1 - 

ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico, textura 
média/argilosa, A moderado e chernozêmico, 

caulinítico, fase floresta tropical subcaducifólia, 
relevo ondulado e suave ondulado. 

1AB(c) Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras nos níveis de 
manejo A e B, e 

RESTRITA no nível C. 

   X X 

PVe2 - 

ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico, textura 
média/argilosa, A moderado e chernozêmico, 

caulinítico, fase floresta tropical subcaducifólia e 
caducifólia, relevo ondulado e forte ondulado. 

1Ab(c) Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo A, REGULAR 
no B e RESTRITA no 

nível C. 

   X X 

PVe3 - 

ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico + 
ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 

típico, ambos A chernozêmico e moderado, 
textura média /argilosa e média cascalhenta/ 

argilosa cascalhenta, cauliníticos, fases  floresta 
tropical subcaducifólia, pedregosa e não 

pedregosa, relevo forte ondulado e ondulado. 

4p-Terras com 
aptidão REGULAR 

para pastagem 
plantada. 

   X X 
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CXbd1 - 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, 
textura argilosa cascalhenta, A moderado, fase 

floresta tropical subcaducifólia, pedregosa, relevo 
forte ondulado. 

6-Terras sem aptidão 
para uso agrícola X   X X 

CXbd2 - 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, 
textura argilosa cascalhenta, A moderado, fase 

pedregosa, relevo forte ondulado + ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, textura 

média cascalhenta/argilosa, A moderado e 
chernozêmico, caulinítico, relevo ondulado, 
ambos fase floresta tropical subcaducifólia. 

6-Terras sem aptidão 
para uso agrícola X   X X 

CXbd3 - 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, 
textura argilosa cascalhenta, A moderado + 

NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, textura 
argilosa, A moderado, ambos fase cerrado tropical 
subcaducifólio, pedregosa, relevo forte ondulado.

6-Terras sem aptidão 
para uso agrícola X   X X 

CXbe - 

CAMBISSOLO HÁPLICO Tb eutrófico típico, 
textura argilosa cascalhenta, A moderado, fase 

pedregosa, relevo forte ondulado + ARGISSOLO 
VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, textura 

média cascalhenta/argilosa, A moderado e 
chernozêmico, caulinítico, relevo ondulado, 
ambos fase floresta tropical subcaducifólia. 

5s-Terras com 
aptidão REGULAR 

para silvicultura. 
   X X 

GXbd - 

GLEISSOLO HÁPLICO Tb distrófico típico, 
textura argilosa, A moderado, fase campo hidrófilo 

de várzea, relevo plano + PLINTOSSOLO 
HÁPLICO Distrófico típico, textura argilosa, relevo 

plano + NEOSSOLO FLÚVICO Tb Distrófico 
típico e neofluvissólico, textura indiscriminada, 

ambos A moderado, fase floresta tropical 
subcaducifólia, relevo plano. 

3(c)-Terras com 
aptidão RESTRITA 
para lavouras no 

nível de manejo C e 
INAPTA nos demais. 

X   X  

LVw1 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura 
argilosa, A moderado, gibbsítico-oxídico, fase 
vegetação de contato cerrado/floresta tropical 

subcaducifólia, relevo suave ondulado 

1bC-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, REGULAR 
no B e INAPTA no A. 

X X    

LVw2 - 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura 
argilosa, A moderado, caulinítico - oxídico, fase 

floresta tropical subcaducifólia, relevo suave 
ondulado e plano. 

1bC-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, REGULAR 
no B e INAPTA no A. 

     

LVw3 - 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura 
argilosa, A moderado, caulinítico - oxídico, relevo 

suave ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-
AMARELO Eutrófico típico, textura 

média/argilosa, A chernozêmico e moderado, 
caulinítico, relevo ondulado, todos fase floresta 

tropical subcaducifólia. 

1bC-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, 

REGULAR no B e 
INAPTA no A. 

     

LVw4 - 

LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura 
argilosa, caulinítico - oxídico + LATOSSOLO 
VERMELHO-AMARELO Ácrico típico, textura 

argilosa, caulinítico - oxídico, ambos relevo plano 
e suave ondulado + PLINTOSSOLO PÉTRICO 
Concrecionário típico, textura argilosa, relevo 
ondulado, todos A moderado, fase cerrado 

tropical subcaducifólio. 

1bC-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, 

REGULAR no B e 
INAPTA no A. 

     

LVAw - 

LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO Ácrico 
típico, textura argilosa, A moderado, gibbsítico-

oxídico, fase cerrado tropical subcaducifólio, 
relevo suave ondulado. 

1Bc-Terras com 
aptidão BOA para 

lavouras no nível de 
manejo C, REGULAR 
no B e INAPTA no A. 

X X    
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FFc1 - 

PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário 
Distrófico latossólico, A moderado, textura 
argilosa cascalhenta, fase cerrado tropical 

subcaducifólio, relevo suave ondulado. 

4(p)-Terras com 
aptidão RESTRITA 

para pastagem 
plantada. 

X   X  

FFc2 - 

PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário 
Distrófico típico, A moderado, textura argilosa 

cascalhenta, fase cerrado tropical subcaducifólio, 
relevo suave ondulado. 

4(p)-Terras com 
aptidão RESTRITA 

para pastagem 
plantada. 

X   X X 

FFc3 

PLINTOSSOLO PÉTRICO Concrecionário 
Êutrico, argissólico, A moderado, textura média 
cascalhenta/argilosa cascalhenta, fase floresta 
tropical subcaducifólia, relevo forte ondulado 

4p-Terras com 
aptidão REGULAR 

para pastagem 
plantada. 

   X X 

DF = Deficiência de fertilidade; DH = deficiência hídrica; EH = Excesso hídrico; M = Impedimentos à mecanização; E 
= Susceptibilidade à erosão. 

2.2.5.4 USO ATUAL DAS TERRAS 

O uso com pastagem é a principal atividade desenvolvida na área. A baixa fertilidade 

dos Latossolos que ocorrem nos relevos aplanados da área, as declividades acentuadas dos 

locais de ocorrência dos Argissolos Eutróficos, junto à presença de outros impedimentos físicos 

à mecanização para o caso destes últimos, são os principais responsáveis por esta situação. 

Sobre os Latossolos, que apresentam baixa fertilidade natural, espécies do tipo forrageiras 

mais rústicas do gênero Brachiaria, são as preferidas, enquanto sobre os Argissolos, outras 

mais exigentes como o capim Jaraguá e o Napier, são mais constantes. Também são 

verificadas monoculturas e lavouras hortícolas com emprego de irrigação, além de pastagens, 

etc. Sobre os Argissolos, se verifica em alguns vales de relevo mais suave, exploração 

intensiva com hortícolas e olerícolas, exploradas com emprego de irrigação. Ainda com 

respeito ao uso do solo, não poderia passar despercebido a atividade extrativista de solos 

(“argila”), para fomentar a indústria oleira. 

2.2.6. HIDROLOGIA / HIDROGRAFIA 

O rio João Leite tem como principais formadores o córrego das Pedras, a noroeste, e o 

ribeirão Jurubatuba, a nordeste, e após se juntarem apresentam uma extensão aproximada de 

135km. A drenagem da Bacia do Rio João Leite se caracteriza por um padrão dendrítico. Nos 

tributários de primeira ordem, principalmente na seção setentrional da bacia, como nas 

escarpas erosivas das serras Pelada e Sapato Arcado, a drenagem apresenta um padrão do 

tipo paralelo. O forte gradiente entre os remanescentes da superfície pediplanada (1.000-

1.040m) e o nível de base constituído pelos formadores do rio João Leite (900-920m) 

determina forte declividade média, chegando a ser superior a 40% em determinados setores, 

prevalecendo as formas dissecadas aguçadas. 
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Com base nos dados de 1975 a 2006 (ANA 2006), a vazão média na captação João 

Leite é de 11,2 m3/s (Quadro 8), com variações seqüenciais anuais acima de 16 m3/s, como 

nos anos de 1992 (18,3 m3/s) e 1993 (16,6 m3/s) e abaixo de 8 m3/s, como nos anos de 1996 

(6,3 m3/s) e 1997 (7,2 m3/s).  

O ritmo fluviométrico anual apresenta estreita correspondência com a distribuição 

pluviométrica, registrando-se pequeno retardo da vazão, em aproximadamente 1 mês, 

explicado pelo balanço hidrológico quanto à retirada e principalmente a reposição hídrica do 

solo: o início da vazante se dá a partir de junho e o restabelecimento da cheia a partir de 

novembro. No período de novembro a maio a vazão média mensal supera os 10 m3/s, com 

destaque para os meses de fevereiro e março, com médias acima de 16 m3/s (16,1 e 17,1 m3/s, 

respectivamente), e abaixo desse valor no período de junho a outubro, com destaque para os 

meses de agosto e setembro, com descargas abaixo de 6 m3/s (5,2 e 5,7 m3/s, 

respectivamente) (ANA 2006).  

As descargas máximas (Quadro 9) apresentam média anual de 39,5 m3/s, com extrema 

de 75,6 m3/s, registrada em abril de 1988. As máximas extremas mensais, acima de 50 m3/s, 

ocorreram nos anos de 04/1988 (75,6 m3/s), 02/1992 (53,3 m3/s) e 03/1994 (51,8 m3/s). As 

descargas mínimas (Quadro 10) apresentam média anual de 3,1 m3/s, com mínimas mensais 

extremas, abaixo de 2 m3/s, nos anos de 10/1977 (0,9 m3/s), 10/1978 (0,6 m3/s), 10/1991 (1,6 

m3/s), 07/1999 (1,8 m3/s) e 10/2002 (1,9 m3/s). 

2.2.6.1 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE DOS RECURSOS HÍDRICOS 
SUPERFICIAIS 

Segundo observações realizadas em campo e com base em modelos hidrogeológicos, 

as melhores condições de armazenamento hídrico em subsuperfície encontram-se 

relacionadas às superfícies pediplanadas, enquanto no interior da bacia, onde prevalecem 

rochas granulíticas com depósitos de coberturas variáveis, o fluxo superficial é mais 

significativo. A descarga média anual na captação do João Leite é de 12,4m³/s (ANA 2006). 

2.2.6.2 AVALIAÇÃO DA POTENCIALIDADE HIDROGEOLÓGICA 

Os resultados desse potencial mostram que a bacia encontra-se com distância 

taxonômica entre 4,5 e 6,0. O potencial hidrogeológico apresenta 3 classificações: médio 

tendendo a fraco com percentual de 75,03, médio 7,23 e médio tendendo a bom com 17,74. A 

subdivisão apresentada permitiu evidenciar o significado de cada um dos parâmetros no 

estabelecimento da distância taxonômica que apresentaram índices entre 4,8 e 5,4 (ANA 2006). 
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QUADRO 8: DESCARGA MÉDIA MENSAL NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE (1975/2006) 
Média 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 média 

Jan   7,49 16,4 14,8 22,7 21,1 11,9 19,7 19,7 13,7 17,8 12,4 10,1 15,2 10,5 20,4 12,4 19 24 19,8 23,1 9,97 10,5 8,05 6,69 16,5 13,5 16,9 10,7 12,8 12 9,79 14,8

Fev 11,1 6,17 15,9 13,4 23,3 28 9,83 20,7 24,6 12,7 14,8 12,2 11,2 24,6 12 16,9 17,2 27,6 25,2 17,2 18,1 9,12 8 16,3 5,78 15,2 14,4 21,1 15,3   14,4 15,9 16,1
Mar 10,1 13,5 12,6 14,7 24,4 18,1 15,5 26,6 24,6 14,6 14,1 11,1 12,5 25,1 14,3 16,8 23 25 22,2 26,7 15,1 9,52 12,1 13,9 7,53   17,5 15,4 16,2   18 20,9 17,1
Abr   9,19 12,6 12 15,9 15,2 13,4 23,6 21,9 11,7 13,2 8,89 11,4 22,6 11,1 15,7 21,7 23,1 19,5 16,6 14,3 9,15 8,99 9,87 3,85   15,8 11,1 15,4 20 11,9 22 14,7
Mai   8,24 9,08 7,66 10,9 11,4 9,35 17,2 13 9,29 7,67 8,65 9,47 17,8 6,76 11,8 12,2 15,8 16,2 10,5 11,2 5 7,31 4,81 3,51   9,92 8,07 8 11,7 7,96 13 10,1
Jun 4,97 4,95 6,2 6,53 9,44 9,37 7,41 10,8 10,1 7,37 6,62 6,46 7,45 13 5,51 9,65 10,3 12 14,3 7,17 7,82 3,51 7,45 4,09 2,81 5,48 7,48 5,74 5,8 8,54 5,8 8,98 7,6
Jul 4,6 4,7 3,98 4,7 7,06 8,07 5,85 7,74 9,05 6,12 6,12 5,88 6,37 10,3 4,7 9,29 8,99 9,58 12,4 7,2 5,64 3,65 5,29 2,98 2,41 4,53 5,09 4,26 4,54 6,4 4,21 6,89 6,2
Ago 3,67 3,07 2,94 2,71 5,79 6,59 3,83 6,84 6,57 6,6 5,33 6,4 5,92 7,74 5,67 7,26 7,39 6,67 11,7 4,92 4,24 3,36 4,46 2,6   3,87 3,82 3,38 3,77 4,58 3,45   5,2
Set 3,97 5,43 2,74 2 7,35 5,54 4,63 6,54 5,72 7,43 4,96 5,18 8,54 4,85 9,26 7,43 7,39 13,4 11,6 4,15 3,59 3,94 3,82     6,1 4,92 3,76 3,54 3,6 3,27   5,7
Out 4,42 7 2,75 4 5,14 5,45 15 15,1 6,57 8,12 7,2 5,57 8,24 8,73 4,17 8,74 8,72 17,3 12,5 4,1 5,45 5,48 4,17 3,56   3,5 7,63 2,9 4,59 5,86 3,32   6,8
Nov 7,19 11,7 7,89 9,99 8,86 8,32 19,5 10,5 12,8 7,88 8,32 6,05 14,8 13,5 11,8 9,96 10,8 22,6 12,5 12 5,62 6,9 6,3 9,81 6,13 11,3 10,2 5,73 6,54 7,26 7,37   10,0
Dez 9,39 17,3 8,13 15,7 9,18 12,8 22,3 18,5 11,1 11,1 8,7 9,04 18,1 10,6 24,8 9,97 17,4 27,4 16,6 23,8 12,3 6,48 7,72 8,73 8,8 15,9 10,9 9,72   8,22 18,1   13,6
Média   8,2 8,4 9,0 12,5 12,5 11,5 15,3 13,8 9,7 9,6 8,2 10,3 14,5 10,0 12,0 13,1 18,3 16,6 12,8 10,5 6,3 7,2       10,1 9,0     9,1   11,2

Fonte:  ANA 2006 

QUADRO 9: DESCARGA MÁXIMA MENSAL NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE (1975/2006) 
Máxima 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Máxima Média 

Jan 19,4 21,1 43,4 46,1 48,1 36,9 18,5 40,7 31,3 24,9 28,2 16,1 16,7 21,5 15,1 28,2 23,5 30,9 30,6 33,7 44,3 17 26 16,5 15,2 32,3 23,8 49 23,2 22,1 25,4 23,8 49,0 27,9

Fev 30,2 18,6 23,9 23,3 41,3 46,1 15,7 43,4 46,1 17,4 20,7 19,4 15,1 46,1 22,4 22,3 27,5 53,3 29,1 22,1 24,3 18,4 15,6 41,2 11,3 30,7 24,6 39,2 28,8   41,9 24,3 53,3 28,5
Mar 28,6 32,8 18,5 26,4 35,4 23,1 40,7 35,6 42,1 29,6 18,1 19,2 20 43,4 22 22,3 41 38,1 28,2 51,8 30,4 17,4 25,4 35 16,1   35,7 35,7 36,4   32,3 32,3 51,8 30,5
Abr   15,1 21,5 20,4 26,2 20,7 34,7 44,5 33,2 17 22,1 11,6 17,4 75,6 18,8 24,9 38,4 28,6 24,7 22,4 35,7 24,9 17,4 38,5 5,27   34,3 21,6 24,6 40,9 30,4 48,4 75,6 28,0
Mai 7,27 20,4 14,7 9,81 19,6 13,4 13,4 29,7 15,9 13,5 9,15 11,6 17,8 22,3 11,6 14,4 16,7 20,4 17,8 12,8 17,7 6,12 13,4 5,95 9,98   17,9 11,3 10 20,5 10,6 22,1 29,7 14,8
Jun 5,41 5,69 7,89 9,15 17,8 9,95 9,54 14,9 11,8 8,02 6,94 9,02 7,89 14,7 6,28 10,1 10,9 13,4 15,4 9,15 9,15 4,16 17,9 5,27 3,54 6,38 9,15 7,18 6,81 10 7,33 10,2 17,9 9,4
Jul 6,55 5,78 5,63 5,84 8,01 9,68 7,65 9,95 14,2 6,96 6,6 10,5 6,72 11,6 9 13,6 9,81 10,9 13,4 9,32 6,58 5,21 6,23 3,31 2,75 4,98 5,95 4,86 5,1 7,8 5,27 7,97 14,2 7,7
Ago 4,05 3,59 4,45 3,48 6,83 7,29 4,64 10,5 7,89 8,46 6,49 17,1 7,89 8,63 24,1 8,13 8,26 8,01 13,4 5,8 5 4,63 5,07 3,09   6,16 5,1 4,18 4,28 5,61 4,07   24,1 7,2
Set 7,17 14,7 3,82 2,93 13,6 7,89 6,16 9,54 7,89 9,15 8,38 6,49 12,8 6,49 26,3 11,5 10,2 20,4 13,4 4,78 5,07 4,78 5,07     10,6 17,4 12,3 4,98 4,07 7,18   26,3 9,5
Out 8,02 16,2 7,65 12,8 7,65 10,5 30,4 31,6 9,68 14,7 17,4 9,15 16,7 17,6 7,7 13,6 15,4 26,4 14,2 5,91 11,5 15,6 6,01 6,38 9,49 6,81 17,2 4,98 10,8 11,5 4,98   31,6 12,9
Nov 19,4 29,7 24,7 22,3 27,5 11,6 24,3 13,8 34,1 16,2 16,7 11,9 24,3 20,7 31,5 20,4 19,1 29,3 15,1 22,7 7,53 15,6 15,2 20 16,3 27,9 14,7 10,2 17,7 17 18,4   34,1 19,9
Dez 32,8 30,4 16,1 31,3 15,7 20 36,1 38,1 15,4 22,5 24,3 18,7 37,6 16,6 39,8 20,7 28,2 43,1 30,6 31,3 38,9 7,8 15,6 17 17,7 39,5 22,7 23,2   16,5 44,3   44,3 26,4
máxima 32,8 32,8 43,4 46,1 48,1 46,1 40,7 44,5 46,1 29,6 28,2 19,4 37,6 75,6 39,8 28,2 41 53,3 30,6 51,8 44,3 24,9 26 41,2 17,7 39,5 35,7 49 36,4 40,9 44,3 48,4 75,6 39,5
média   17,8 16,0 17,8 22,3 18,1 20,1 26,9 22,5 15,7 15,4 13,4 16,7 25,4 19,5 17,5 20,7 26,9 20,5 19,3 19,7 11,8 14,1 17,5     19,0 18,6     19,3   26,9 19,0

Fonte:  ANA 2006 

QUADRO 10: DESCARGA MÍNIMA MENSAL NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE (1975/2006) 
Mínima 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Mínima Média 

Jan   4,71 9,95 6,83 11,6 8,26 8,76 4,74 15,2 9,99 11 9,41 7,89 11,8 7,7 15,1 6,94 7,65 16,7 8,64 11,7 6,58 6,72 5,36 4,18 8,48 7,8 8,48 7,02 6,11 8,14 5,95 4,2 8,7

Fev 6,76 4,13 12,4 6,83 15,1 16,4 7,29 13,9 16,1 9,51 10,9 8,01 8,38 11,5 8,6 14,7 10,9 19,1 20 12,8 12,6 6,23 5,58 7,13 4,07 5,27 8,98 12,6 8,31 14,1 7,8 9,85 4,1 10,5
Mar 5,23 5,88 9,54 8,13 15,7 13,4 8,13 20,6 18,2 10,9 11,9 8,51 9,41 18,3 10,5 14,4 11,6 16,7 18,3 15,6 10,2 7,26 7,4 7,4 4,86   6,45 6,28 8,31 14,3 8,14 11,7 4,9 11,1
Abr   6,86 8,01 8,51 11,1 11,9 11,1 16,1 14,9 9,63 8,63 6,16 9,15 9,54 7,09 11,9 7,77 16,7 16,7 11,7 10,9 6,01 6,86 5,61 2,85   9,49 8,14 9,15 13,4 8,81 14,3 2,9 10,0
Mai   5,6 6,72 6,27 9,15 9,95 7,41 13 11,9 7,91 6,6 7,17 7,89 13,9 5,2 10,1 10,9 13,4 15,1 4,5 8,81 3,96 6,12 3,71 2,7   8,14 7,02 6,81 10 6,81 10,4 2,7 8,2
Jun 4,38 4,05 4,64 5,13 8,13 8,89 6,16 8,26 8,38 6,55 6,38 5,74 6,72 11,6 4,79 9,15 9,54 11,1 13,4 5,29 6,58 2,92 6,12 3,31 2,65 4,98 5,95 4,74 4,98 7,33 4,98 7,97 2,7 6,6
Jul 4,05 3,37 3,08 3,57 6,49 7,29 4,64 6,16 6,49 5,23 5,63 5,13 5,74 8,76 3,08 7,65 8,26 8,26 11,1 5,69 2,75 2,75 4,92 2,65 1,83 4,07 4,28 3,62 4,07 5,27 3,62 5,27 1,8 5,1
Ago 3,16 2,25 2,41 1,95 4,93 5,63 2,93 5,22 5,33 4,97 4,93 4,36 5,22 6,49 1,39 6,38 6,06 5,95 8,01 3,72 3,35 2,51 3,72 2,22   3,31 2,97 2,85 3,38 3,88 2,75   1,4 4,1
Set 3,16 2,43 2,08 0,923 5,53 4,45 3 4,74 4,64 5,97 4,09 4,18 5,33 2,93 1,08 6,16 6,06 1,89 9,41 3,21 2,6 2,71 3,35     3,62 2,85 2,28 2,97 2,97 2,16   0,9 3,7
Out 3,44 3,3 0,879 0,6 3,48 2,85 6,16 7,06 4,54 4,97 5,13 4,09 5,43 5,33 1,18 6,06 1,59 10,9 10,6 3,35 2,98 2,6 2,98 2,56   2,35 4,07 1,92 2,97 2,85 2,16   0,6 3,9
Nov 4,05 8,92 3,48 4,27 5,03 6,49 13,3 7,53 6,38 5,32 5,74 4,27 8,63 9,13 4,4 6,38 7,89 17,8 9,54 2,54 4,36 4,03 3,78 5,1 2,97 4,62 4,07 3,71 3,71 4,18 3,79   2,5 6,0
Dez 4,21 7,06 4,36 9,28 7,77 9,28 16,4 9,28 9,04 8,24 4,93 5,33 12,4 8,6 17,5 6,38 10,9 19,2 11,8 20,2 4,56 5 5,29 5,27 4,5 9,15 7,12 3,15   4,39 8,81   3,2 8,6
Mínima 3,2 2,3 0,9 0,6 3,5 2,9 2,9 4,7 4,5 5,0 4,1 4,1 5,2 2,9 1,1 6,1 1,6 1,9 8,0 2,5 2,6 2,5 3,0 2,2 1,8 2,4 2,9 1,9 3,0 2,9 2,2 5,3 0,6 3,1
Média   4,9 5,6 5,2 8,7 8,7 7,9 9,7 10,1 7,4 7,2 6,0 7,7 9,8 6,0 9,5 8,2 12,4 13,4 8,1 6,8 4,4 5,2 4,6     6,0 5,4   7,4 5,7   4,4 7,5

Fonte:  ANA 2006 
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2.2.6.3 DINÂMICA DAS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

Modelo de superfície potenciométrica única sem confinamento. Apresenta forma de 

circulação mais simples e que ocorre na maior parte das áreas onde aqüíferos anisotrópicos de 

natureza fissural são recobertos por espessos solos. 

Modelo de superfície potenciométrica única com confinamento. Caracteriza-se por 

apresentar aqüíferos porosos ou pouco porosos recobrindo sistemas fraturados. O meio 

intergranular superficial é representado por solos rasos e saprolitos relativamente espessos, 

comumente desenvolvidos a partir de rochas granulíticas. 

Existem dados de 122 poços tubulares perfurados na área da bacia ou em suas 

imediações cadastrados pela AGIM (2002), permitindo-se visualizar que ocorrem quase que 

exclusivamente na seção setentrional de Anápolis e ao norte de Goiânia, com apenas uma 

informação no município de Ouro Verde de Goiás. Grande parte da Bacia do Rio João Leite 

não apresenta dados de poços tubulares profundos, o que impede uma melhor avaliação 

desses parâmetros e relações com o comportamento dos aqüíferos. No baixo Rio João Leite a 

vazão máxima de 12,7m3/hora ocorre próximo ao leito do referido curso, em linha de 

falhamento relacionada à granulitos ortoderivados. Portanto, nas áreas dissecadas dominadas 

pelos granulitos, orto ou paraderivados, o índice de fraturamento assume relevância no 

potencial hidrogeológico. 

2.2.7. VEGETAÇÃO 

A Zona de Amortecimento do PEAMP apresenta várias fitofisionomias do Bioma 

Cerrado, sendo onze os tipos fitofisionômicos gerais, enquadrados em formações florestais 

(mata ciliar, mata de galeria, mata seca e cerradão), savânicas (cerrado sentido restrito, parque 

de cerrado, palmeiral e vereda) e campestres (campo sujo, campo rupestre e campo limpo), 

muitos dos quais apresentam subtipos (Ribeiro & Walter, 1998). A vegetação original da ZA foi, 

em grande parte, derrubada em conseqüência do processo de ocupação e uso do solo 

implementado, onde foram as matas e florestas existentes na ZA, diferente da vegetação que 

predominava no Estado de Goiás, que denunciaram a possibilidade de existência de terras 

férteis e quantidade suficiente de cursos d’água, que pudessem oferecer melhores condições 

para a cultura agrícola e de criação de gado (Rodrigues, 2004). 
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2.2.7.1 FORMAÇÕES FLORESTAIS 

2.2.7.1.1. Mata ciliar 

A mata ciliar apresenta uma vegetação florestal que acompanha os rios de médio porte 

e grande porte da região do Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias. A mata 

ciliar diferencia-se da mata de galeria, pela deciduidade e pela composição florística, sendo 

que na mata ciliar há diferentes graus de caducifolia na estação seca enquanto que a mata de 

galeria é perenifólia. Como espécies arbóreas freqüentes podem ser citadas: Anadenanthera 

spp. (angicos), Apeiba tibourbou (pau-de-jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. 

(perobas), Celtis iguanae (grão-de-galo), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. 

(ingás), Myracrodruom urundeuva (aroeira), Sterculia striata (chichá), Tabebuia spp. (ipês), 

Trema micrantha (crindiúva) e Triplaris gardneriana (pajeú). Também pode ser comum a 

presença das espécies como Cecropia pachystachya (embaúba) e Attalea speciosa (babaçu) 

em locais abertos (clareiras) (Ribeiro & Walter, 1998). 

2.2.7.1.2. Mata de galeria 

A mata de galeria apresenta uma vegetação florestal que acompanha os rios de 

pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados 

(galerias) sobre o curso de água. Essa fitofisionomia é perenifólia, não apresentando 

caducifolia durante a estação seca. Quase sempre é circundada por faixas de vegetação não-

florestal em ambas as margens, e em geral ocorre uma transição brusca com formações 

savânicas e campestres (Ribeiro & Walter, 1998). Nesse tipo de vegetação é comum haver 

grande número de epífitas, principalmente da família Orchidaceae. De acordo com a 

composição florística e características ambientais, como topografia e variação na altura do 

lençol freático ao longo do ano, a mata de galeria pode ser de dois subtipos: mata de galeria 

não-inundável e mata de galeria inundável (Ribeiro & Walter, 1998). 

A mata de galeria não-inundável caracteriza-se pela grande importância fitossociológica 

de espécies das famílias Apocynaceae (Aspidosperma spp.), Leguminosae, Lauraceae 

(Nectandra spp., Ocotea spp.) e Rubiaceae e por número expressivo de espécies das famílias 

Leguminosae (p.ex. Apuleia leiocarpa, Copaifera langsdorffi, Hymenaea courbaril, Ormosia spp. 

e Sclerolobium spp.), Myrtaceae (Gomidesia lindeniana, Myrcia spp.) e Rubiaceae (Alibertia 

spp., Amaioua spp., Ixora spp. e Guettarda viburnoides) (Ribeiro & Walter, 1998). A mata de 

galeria inundável caracteriza-se pela grande importância de espécies das famílias Burseraceae 

(Protium spp.), Clusiaceae (Calophyllum brasiliense, Clusia spp.), Euphorbiaceae (Richeria 

grandis) e Magnoliaceae (Talauma ovata), e por número expressivo de espécies das famílias 

Melastomataceae (Miconia spp., Tibouchina spp.), Piperaceae (Piper spp.) e Rubiaceae (p.ex. 
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Coccocypselum guianense, Ferdinandusa speciosa, Palicourea spp. e Posoquera latifolia) 

(Walter, 1995 apud Ribeiro & Walter, 1998). 

2.2.7.1.3. Mata seca 

Sob a designação mata seca, estão incluídas as formações florestais caracterizadas por 

diversos níveis de caducifolia durante a estação seca, dependentes das condições químicas, 

físicas e principalmente da profundidade do solo. A mata seca não possui associação com 

cursos d´água, ocorrendo nos interflúvios, em solos geralmente mais ricos em nutrientes. Em 

função do tipo de solo, da composição florística e, em conseqüência, da queda de folhas no 

período seco, a mata seca pode ser de três subtipos: mata seca sempre-verde, mata seca 

semidecídua, a mais comum, e mata seca decídua. 

Como espécies arbóreas freqüentes, encontram-se: Amburana cearensis (cerejeira, 

imburana), Anadenanthera colubrina (angico), Cariniana estrellensis (bingueiro, jequitibá), 

Cassia ferruginea (canafístula-preta), Cedrela fissilis (cedro), Centrolobium tomentosum 

(araribá), Chloroleucon tenuiflorum (jurema), Dilodendron bippinatum (maria-pobre), Guazuma 

ulmifolia (mutamba), Jacaranda caroba (caroba), Lonchocarpus sericeus (imbira-de-porco), 

Myracrodruon urundueva (aroreira), Physocallimma scaberrimum (cega-machado), Platycyamus 

regnellii (pau-pereira, folha-de-bolo), Tabebuia spp. (ipês, paus-d’arco), Terminalia spp. (capitão), 

Trichilia elegans e Zanthoxylum rhoifolium (maminha-de-porca) (Ribeiro & Walter, 1998). 

2.2.7.1.4. Cerradão 

O cerradão caracteriza-se pela presença de espécies que são compartilhadas com o 

Cerrado sentido restrito e também por espécies de mata seca. Do ponto de vista fisionômico é 

uma floresta, mas floristicamente é mais similar a um cerrado (Ribeiro & Walter, 1998). De acordo 

com a fertilidade do solo, o cerradão pode ser classificado como cerradão distrófico (solos pobres) 

e cerradão mesotrófico (solos mais ricos), cada qual possuindo espécies características 

adaptadas a esses ambientes (Ratter et al., 1978, Ribeiro et al., 1982a, 1985; Araújo & Haridasan, 

1989; Ribeiro & Raridasan, 1990; Oliveira Filho & Ratter, 1995 apud Ribeiro & Walter, 1998). 

De maneira geral, as espécies arbóreas mais freqüentes no cerradão são: Callisthene 

fasciculata (jacaré-de-folha-grande), Caryocar brasiliense (pequi), Copaifera langsdorffii 

(copaíba), Emmotum nitens (sobre, carbalho), Hirtella glandulosa (oiti), Lafoensia pacari 

(mangaba-brava, pacari), Magonia pubescens (tinguí), Siphoneugenia densiflora (maria-preta), 

Vochysia haenkeana (escorrega-macaco) e Xylopia aromática (pindaíba, pimenta-de-macaco) 

(Ribeiro & Walter, 1998). Rizzini & Heringer (1962) e Ratter et al. (1978) apud Ribeiro & Walter 

(1998) também mencionam como espécies normalmente encontradas nessa fitofisionomia a 
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Agonandra brasiliensis (pau-marfim), Bowdichia virgilioides (sucupira-preta), Dalbergia 

miscolobium (jacarandá-do-cerrado), Dimorphandra mollis (faveiro, fava-de-arara, faveira), 

Kielmeyera coriacea (pau-santo), Machaerium opacum (jacarandá-muchiba), Platypodium 

elegans (canzileiro), Pterodon emarginatus (sucupira-branca), Qualea grandiflora (pau-terra-

grande) e Sclerolobium paniculatum (carvoeiro).  

2.2.7.2 FORMAÇÃO SAVÂNICA 

2.2.7.2.1. Cerrado sentido restrito 

O cerrado sentido restrito caracteriza-se pela presença de árvores baixas, inclinadas, 

tortuosas, com ramificações irregulares e retorcidas, e geralmente com evidências de 

queimadas. Os arbustos e subarbustos encontram-se espalhados, com algumas espécies 

apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a rebrota após queima 

ou corte. Na época chuvosa os estratos subarbustivos e herbáceos tornam-se exuberantes 

devido ao seu rápido crescimento (Ribeiro & Walter, 1998). 

Devido à complexidade dos fatores condicionantes, originam-se subdivisões 

fisionômicas distintas do cerrado sentido restrito, sendo as principais: o cerrado denso, o 

cerrado típico e o cerrado ralo, além do cerrado rupestre. As três primeiras refletem variações 

na forma dos agrupamentos e espaçamento entre os indivíduos lenhosos. Já o cerrado 

rupestre diferencia-se dos três subtipos anteriores pelo substrato, tipicamente em solos rasos 

com presença de afloramentos de rocha (Ribeiro & Walter, 1998). Na composição florística do 

cerrado denso ao cerrado ralo, entre as espécies mais freqüentes são: Annona crassiflora 

(araticum), Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), Brosimum gaudichaudii, Bowdichia 

virgilioides (sucupira-preta), Byrsonima coccolobifolia (murici), Byrsonima verbascifolia (murici), 

Caryocar brasiliense (pequi), Connarus suberosus, Curatella americana (lixeira), Dimorphandra 

mollis (faveiro), Erythroxylum suberosum, Hancornia speciosa (mangaba), Hymenaea 

stigonocarpa (jatobá-do-cerrado), Kielmeyera coriacea, Lafoensia pacari (pacari), Machaerium 

acutifolium (jacarandá), Pouteria ramiflora (curriola), Qualea grandiflora (pau-terra-grande), 

Qualea multiflora (pau-terra-liso), Qualea parviflora (pau-terra-roxo), Roupala montana (carne-

de-vaca), Salvertia convallariaeodora (bate-caixa), Tabebuia aurea (ipê), Tabebuia ochracea 

(ipê-amarelo) e Tocoyena formosa (jenipapo-do-cerrado) (Ratter & Dargie, 1992; Castro, 1994 

e Ratter et al., 1996 apud Ribeiro & Walter, 1998). 

2.2.7.3 FORMA DE OCUPAÇÃO DA ÁREA 

Borges (2007, no prelo), por meio e segmentação e interpretação da imagem Landsat 7 

ETM+ de abril de 2003, efetuou o mapeamento em escala 1:50.000 das classes de 
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remanescentes de vegetação e de uso e ocupação do solo na Bacia do Rio João Leite. As 

classes de vegetação seguiram a classificação do IBGE (1991).  

Na Figura 4 e Quadro 11 está representada a distribuição de áreas por classe de 

remanescente de vegetação e de uso e ocupação, pouco mais de 27% da bacia encontra-se 

recoberta por remanescentes de vegetação, contudo esse dado não expressa o nível de 

proteção, o estado de conservação e a capacidade biótica desses remanescentes. Vale 

destacar que dentre os municípios com maiores percentagens de remanescentes de vegetação 

na bacia Goiânia, Goianápolis e Nerópolis devem suas contribuições em parte ao Parque 

Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) que está circunscrito em seus limites. Já, em 

Terezópolis de Goiás, a percentagem se deve, em parte, à Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN) e às Reservas Legais da Fazenda Santa Branca. O Quadro 12 faz uma 

comparação das áreas ocupadas por remanescentes de vegetação com as áreas ocupadas 

com os demais usos do solo na Bacia do Rio João Leite.  

QUADRO 11: TOTAL DAS CLASSES DE REMANESCENTES E DE USO E OCUPAÇÃO NA BACIA DO RIO 
JOÃO LEITE. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO AREA (HA) AREA (%) 
Área agrícola 5.392,3159 7,00 

Área urbanizada 3.329,5791 4,32 
Sítio da barragem do João Leite 30,0787 0,04 

Extração de argila 116,3256 0,15 
Floresta Estacional Decídual submontana + Mata de Galeria 2.982,7526 3,87 

Floresta Estacional Decidual submontana 3.401,6279 4,41 
Floresta Estacional Semidecidual submontana 6.329,0535 8,21 

Floresta Semidecidual Submontana + mata de galeria 2.593,6755 3,36 
Massa d'água 226,4846 0,29 

Mata de Galeria 4.462,2931 5,79 
Pastagem plantada 32.712,1554 42,44 

Pasto sujo 14.197,4481 18,42 
Reflorestamento 206,0194 0,27 

Savana Arborizada + Mata de Galeria 670,3752 0,87 
Savana Arborizada 267,8727 0,35 
Savana Florestada 165,9443 0,22 

TOTAL (área da bacia) 77.084,0017 100,00 

QUADRO 12: COMPARAÇÃO DA SOMA DE REMANESCENTES COM A SOMA DOS DEMAIS USOS DO SOLO 
NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE. 

CATEGORIA HA % 
Uso do Solo 56.210,4069 72,9210 

Remanescentes de vegetação 20.873,5948 27,0790 
TOTAL (área da bacia) 77.084,0017 100,000 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

2.2.7.4 CLASSES DE APP NA APA JOÃO LEITE 

Utilizando a metodologia de Borges & Neves (2006, no prelo) foi efetuado pela equipe 

do meio biótico/vegetação o mapeamento das Áreas de Preservação Permanente (APP's) em 

toda a Bacia do Rio João Leite a partir de dados SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) 

disponibilizados gratuitamente pela NASA (Agência Espacial Norte Americana). Foi levado em 

conta o estabelecido no Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 4.771/1965) e suas alterações, 

nas Resoluções do CONAMA nº. 302 e 303 e na Política Florestal do Estado de Goiás (Lei 

Estadual nº. 12.596/1995). Foram identificadas oito (8) classes de APP’s, a saber: i) bordas de 

tabuleiro, ii) cumeadas - escarpas, iii) cumeadas - topos de morros, iv) morros ou conjunto de 

morros, v) faixa de drenagens, vi) faixa de nascentes e vii) faixas em massas d’águas. O mapa 

(Figura 5) traz a distribuição das classes de APP’s identificadas na alta bacia. O Quadro 13 

traz as áreas de uso e não uso (remanescentes de vegetação) existentes nas classes de APP’s 

identificadas. O Quadro 14 traz a área ocupada por cada classe de APP identificada. 

Pelos dados de Borges & Neves (2006, no prelo) conclui-se que os 4.198,34 ha 

(20,487%) dos 20.482,53 ha que integram a alta bacia estão na forma de APP’s. Das áreas 

identificadas como APP’s, menos de 30 % estão ocupadas por remanescentes de vegetação. 

Todas as classes de APP’s identificadas apresentaram mais de 30 % de uso que não o de 

estarem recobertas por remanescentes de vegetação nativa. Apesar de haver legislação que 

trate da preservação das APP’s, até as de fácil identificação pela população menos esclarecida 

apresentam déficit, é o caso da faixa 30 m ao longo das drenagens, raio mínimo de 50 m ao 

redor das nascentes e faixa 50 m ao redor das massas d'água. 

QUADRO 13: ÁREA E PORCENTAGEM DE USO E NÃO USO (REMANESCENTES DE VEGETAÇÃO) SOBRE 
NAS APP’S DA BACIA DO RIO JOÃO LEITE. 
CLASSE ÁREA (HA) % 

Remanescentes 6.137,51 43,59 
Uso 7943,86 56,41 

QUADRO 14: ÁREAS E PORCENTAGEM DE USO E NÃO USO EM CADA CLASSE DE APP NA BACIA DO RIO 
JOÃO LEITE. 

APP’S DELIMITADAS ÁREA (HA) % DA BACIA 
Área da bacia fora de APP’s 63.002,63 81,73 

Topos de morros 6.807,51 8,83 
Faixa de drenagens (30 metros) 4.328,27 5,61 
Linhas de cumeadas (morros) 1.060,29 1,38 

Faixa de massas d’água (50 metros) 547,62 0,71 
Faixa de drenagens (50 metros) 422,07 0,55 
Faixa de nascentes (50 metros) 369,08 0,48 
Linhas de cumeadas (escarpas) 277,67 0,36 

Bordas de tabuleiro 268,86 0,35 
Bacia do Rio João Leite 77.084,00 100,00 
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2.2.7.5 SIMPLIFICAÇÃO DA PAISAGEM 

Segundo a AGMA, o Projeto Monitoramento de Reservas Legais (RL’s) identificou um 

déficit de RL’s em 132 municípios goianos, entre eles estão os que integram a APA João Leite: 

Goianápolis, Goiânia, Terezópolis de Goiás, Anápolis, Nerópolis, Campo Limpo de Goiás e 

Ouro Verde de Goiás. Se houver a intenção de manter ou aumentar, seja a quantidade de 

água, a diversidade biológica ou a capacidade biótica na ZA, políticas públicas de ordenamento 

do uso do solo, de estímulo à proteção e a recuperação de APP’s e de RL’s, obrigatoriamente 

tem que fazer parte de agendas positivas conjuntas entre o estado, os municípios que integram 

a ZA, e claro, o apoio do governo federal. 

Um exemplo da simplificação da paisagem em uma parcela da ZA foi estudada por 

SEMARH (2005) e detectou uma paisagem extremamente modificada pela ação antrópica, em 

especial, pela atividade agropecuária. As maiores áreas ainda naturais são exatamente as 

áreas do PEAMP com fragmentos acima de 1.900 ha. Além do PEAMP, apenas a área da 

Fazenda Santa Branca possui mais de 1.000 ha, consideradas como áreas núcleo. Estas áreas 

representam apenas 0,07 por cento das áreas naturais na região amostrada (SEMARH 2005). 

Em estudo realizado pela SEMARH (2003), “Projeto Levantamento Fitossociológico na Região 

das Sub-bacias do córrego das Pedras e ribeirão Jurubatuba” no âmbito do “Projeto Proteção e 

Conservação Ambiental da Bacia do Rio Meia Ponte à montante de Goiânia no Estado de 

Goiás”, executado com recursos Programa Nacional de Meio Ambiente (PNMA)-II, foram 

identificadas 239 espécies lenhosas distribuídas nas fitofisionomias (cerrado, cerradão, mata 

seca e mata de galeria) encontradas para o alto da Bacia do Rio João Leite (sub-bacia do 

córrego das Pedras e ribeirão Jurubatuba). 

Para reverter o quadro de fragmentação da vegetação nativa tornam-se necessárias a 

identificação, recuperação e proteção das Áreas de Preservação Permanente (APP’s) como 

estabelece o Código Florestal Brasileiro, as Resoluções do CONAMA e a Política Florestal do 

Estado de Goiás, também a necessidade de se obter o estado da arte das Reservas Legais 

(RL’s) circunscritas na ZA, que constam nos processos dos órgãos de licenciamento do Estado. 

Ainda, com base no Código Florestal Brasileiro, a regularização da situação das RL’s que exige 

que cada propriedade rural possua pelo menos 20% de sua área na forma de vegetação nativa, 

excluindo-se desse valor a área correspondente às APP’s, salvo nos casos previstos na lei. 
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2.2.8. FAUNA 

2.2.8.1 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DA FAUNA  

O Brasil é um país biologicamente bastante rico (Mittermeier et al., 1997). Essa posição se 

deve em grande parte ao elevado número de espécies de mamíferos, anfíbios e peixes de água 

doce, somado ao número insuperável de espécies de plantas, que é um fator fundamental para os 

biomas brasileiros para a alta riqueza faunística: 10 a 12% da diversidade conhecida do planeta. 

Porém, ao mesmo tempo, detém o maior número de espécies ameaçadas e vulneráveis, com um 

total de 776, sendo 514 vertebrados, o que corresponde a mais de 10% das espécies descritas 

para o Brasil sendo 7.320 espécies (Lewinsohn e Prado, 2002). 

Do ponto de vista ecológico, a fauna apresenta duas características marcantes para o 

diagnóstico ambiental: a primeira é a enorme diversidade de habitats que ocupam; a segunda 

característica é o hábito alimentar diversificado, que faz com que as populações sofram 

pressões ou sejam favorecidas pelas atividades antrópicas. Assim, a fauna é considerada 

indicadora da degradação ambiental, por ser comumente favorecida pelo desmatamento ou 

pela dependência da cobertura vegetal florestada, e por ser um grupo, em geral, de fácil 

amostragem e susceptível à possíveis mudanças ambientais. A região abriga biota rica e 

diversificada decorrente da variedade de habitats existentes ao longo do gradiente de relevo e 

o mosaico entre formações florestais de matas secas, galeria, ciliares e cerradões e formações 

savânicas cerrado sensu stricto, campos limpos, campos úmidos, veredas. 

Na compilação dos levantamentos realizados na Zona de Amortecimento do PEAMP 

constatamos, através de dados secundários, um total de 36 espécies de anfíbios, 42 espécies 

de répteis, 266 espécies de aves, 66 espécies de mamíferos e 56 espécies de peixes. Estas 

espécies registradas corroboram com a lista elaborada na avaliação realizada no período de 12 

a 14 de julho em Brasília, coordenada pelo MMA, para atualização das áreas e ações 

prioritárias para a conservação, uso sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade 

nos biomas Cerrado e Pantanal, onde foram identificados 93 espécies de anfíbios, 7 

mamíferos, 63 aves, 56 lagartos e serpentes, 34 peixes e 3 quelônios e um jacaré, como 

espécies alvo para conservação. 

No Quadro 15 abaixo, segue a lista das espécies amostradas, por táxons, para a Zona de 

Amortecimento quanto aos inventários (DBO 2001- EIA Ecovilla Santa Branca; SANEAGO 2004- 

CBA/Fundação Aroeira, Monitoramento e Manejo da Ictiofauna do Rio João Leite; SANEAGO 

2006- FUNAPE, Relatório Final Área a jusante e a montante do PEAMP; SANEAGO 1992- 

TECON, EIA Implantação do Reservatório de Acomulação do Rio João Leite). 
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QUADRO 15: LISTA DAS ESPÉCIES PARA A ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP 
TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 

CLASSE AMPHIBIA   
Ordem Anura   
Família Bufonidae   
Chaunus granulosus Sapinho TE 
Chaunus rubescens Sapo TE 
Chaunus schneideri Sapo-cururu TE 
Rhinella scitula Sapo TE 
Família Hylidae   
Dendropsophus cruzi Perereca AR 
Dendropsophus minutus Perereca AR,HE,TE 
Dendropsophus nanus Perereca AR 
Dendropsophus rubicundulus Perereca HE 
Hypsiboas albopunctatus Perereca AR,HE,TE 
Hypsiboas creptitans Rã AR,HE,TE 
Hypsiboas lundii Perereca AR,TE 
Hypsiboas multifasciatus Perereca AR,HE,TE 
Hypsiboas raniceps Perereca AR, HE 
Phyllomedusa hypochondrialis Perereca-verde AR,HE,TE 
Pseudis bolbodactyla Rã TE 
Scinax constrictus Perereca TE 
Scinax fuscomarginatus Perereca HE 
Scinax fuscovarius Perereca AR,HE,TE 
Scinax gr. ruber Perereca-de-banheiro HE 
Trachycephalus venulosus  Perereca-babenta AR 
Família Leptodactylidae   
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadeira TE, FO 
Leptodactylus labirynthicus Rã-pimenta TE 
Leptodactylus leptodactyloides Rã TE 
Leptodactylus martinezi Razinha-da-mata TE 
Leptodactylus mystacinus Rã TE 
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga TE 
Leptodactylus pentadactylus  Rã TE 
Leptodactylus podicipinus Rã-Gota d´água TE 
Leptodactylus troglodytis Rã TE 
Família Brachycephalidae   
Barycholos ternetzi Razinha-da-mata TE, HE 
Família Leiuperidae   
Eupemphix nattereri Rã TE 
Physalaemus cicada Rã TE 
Physalaemus cuvieri Rã, rãzinha TE 
Pseudopaludicola sp. Rã TE 
Família Cycloramphidae   
Odontophrynus carvalhoi Rã TE,FO 
Odontophrynus cultripes Rã TE,FO 
   
CLASSE REPTILIA   
Ordem Crocodylia   
Família Alligatoridae   
Paleosuchus palpebrosus Jacaré-coroa SA 
Ordem Squamata   
Subordem Amphisbaenia   
Família Amphisbaenidae   
Amphisbaena alba  Cobra-de-duas-cabeças FO 
Amphisbaena anamariae Cobra-de-duas-cabeças FO 
Subordem Lacertilia ou Sauria   
Família Anguidae   
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro TE, SF 
Família Gekkonidae   
Hemidactylus mabouya Lagartixa SC 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Família Gymnophtalmidae   
Micrablepharus maximiliani  Lagartinho-do-rabo-azul SF 
Família Iguanidae   
Iguana iguana Iguana, Camaleão SC 
Família Polychrotidae    
Anolis chrysolepis Papa-vento SC 
Anolis meridionalis Lagarto SC 
Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça AR 
Família Scincidae   
Mabuya bistriata  Lagarto-liso SC 
Mabuya nigropunctata  Lagarto-liso SC 
Família Teiidae   
Ameiva ameiva Lagarto verde TE 
Cnemidophorus ocellifer Calanguinho TE 
Tupinambis quadrilineatus Teiú, tiú TE 
Tupinambis teguixim Teiú, tiú TE 
Família Tropiduridae   
Tropidurus hispidus  Lagarto-de-pedra TE 
Tropidurus torquatus Lagarto-de-pedra TE 
Subordem Serpentes ou Ophidia   
Família Leptotyphlopidae   
Leptotyphlops koppesi Fura-terra SF 
Família Boidae   
Boa constrictor  Jibóia SC 
Epicrates cenchria Salamanta TE 
Eunectes murinus Sucuri SA 
Família Colubridae   
Chironius quadricarinatus  Cobra-cipó AR 
Drymarchon corais Papa-pinto TE 
Erythrolamprus aesculapii  Falsa-coral SF 
Helicops angulatus  Cobra d'agua AQ 
Helicops modestus  Cobra d'agua AQ 
Liophis almadensis Jararaca-do-campo / Parelheira TE 
Liophis poecilogyrus Cobra-do-lixo / Parelheira TE 
Mastigodryas bifossatus Jararacussu-do-brejo TE 
Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral TE 
Oxyrhopus trigeminus Coral-falsa TE 
Philodryas olfersii  Cobra-cipó AR 
Sibynomorphus mikanni Dormideira TE 
Spilotes pullatus Caninana SC 
Waglerophis merremi Boipeva TE 
Família Elapidae   
Micrurus frontalis Coral-verdadeira FO 
Família Viperidae   
Bothrops moojeni Jararaca TE 
Bothrops neuwieddi Jararaquinha TE 
Crotalus durissus collilineatus Cascavel TE 
Ordem Chelonia   
Família Chelidae   
Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha AQ 
Família Testudinidae   
Geochelone carbonaria Jabuti TE 
   
CLASSE AVES   
Ordem Tinamiformes   
Família Tinamidae   
Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó T 
Crypturellus undulatus  Jaó T 
Nothura maculosa  Codorna-amarela T 
Rhynchotus rufescens  Perdiz T 
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Ordem Anseriformes   
Família Anhimidae   
Anhima cornuta Anhuma T 
Família Anatidae   
SubFamília Dendrocygninae   
Dendrocygna bicolor  Marreca-caneleira AA 
Dendrocygna viduata  Irerê AA 
SubFamília Anatinae   
Amazonetta brasiliensis  Pé-vermelho AA 
Cairina moschata  Pato-do-mato AA 
Ordem Galliformes   
Família Cracidae    
Crax fasciolata  Mutum-de-penacho T 
Penelope superciliaris  Jacupemba T 
Ordem Podicipediformes   
Família Podicipedidae   
Podilymbus podiceps  Mergulhão-caçador AA 
Ordem Procellariiformes   
Família Anhingidae   
Anhinga anhinga  Biguatinga AA 
Ordem Ciconiiformes   
Família Ardeidae    
Ardea alba  Garça-branca-grande T/AA 
Ardea cocoi  Garça-moura T/AA 
Bubulcus ibis  Garça-vaqueira T 
Butorides striata  Socozinho T/AA 
Egretta thula  Garça-branca-pequena T/AA 
Pilherodius pileatus  Garça-real T/AA 
Syrigma sibilatrix  Maria-faceira T 
Tigrisoma lineatum  Socó-boi AA 
Família Threskiornithidae    
Mesembrinibis cayennensis  Coró-coró T 
Theristicus caudatus  Curicaca T 
Família Ciconiidae    
Mycteria americana  Cabeça-seca T/AA 
Ordem Cathartiformes   
Família Cathartidae    
Cathartes aura  Urubu-de-cabeça-vermelha T/A 
Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta T/A 
Ordem Falconiformes    
Família Accipitridae    
Accipiter superciliosus  Gavião-miudinho T/D 
Buteo albicaudatus  Gavião-de-rabo-branco D 
Buteo brachyurus  Gavião-de-cauda-curta D 
Buteo nitidus  Gavião-pedrês D 
Buteogallus urubitinga  Gavião-preto T/D 
Circus buffoni  Gavião-do-banhado T/D 
Elanus leucurus  Gavião-peneira D/A 
Gampsonyx swainsonii  Gaviãozinho D/A 
Heterospizias meridionalis  Gavião-caboclo T/D 
Ictinia plumbea  Sovi D/A 
Leptodon cayanensis  Gavião-de-cabeça-cinza EM/T 
Rostrhamus sociabilis  Gavião-caramujeiro T/AA 
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó D 
Spizaetus melanoleucus  Gavião-pato T 
Família Falconidae    
Caracara plancus  Caracará T 
Falco femoralis  Falcão-de-coleira T/D 
Falco rufigularis  Cauré T/D 
Falco sparverius  Quiriquiri T/D 
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Herpetotheres cachinnans  Acauã D 
Micrastur semitorquatus  Falcão-relógio T 
Milvago chimachima  Carrapateiro T/D 
Ordem Gruiformes    
Família Aramidae    
Aramus guarauna  Carão T 
Família Rallidae   
Aramides cajanea  Saracura-três-potes T 
Pardirallus nigricans  Saracura-sanã T 
Porphyrio martinica  Frango-d'água-azul T/AA 
Porzana albicollis  Sanã-carijó T 
Família Cariamidae    
Cariama cristata  Seriema T 
Ordem Charadriiformes   
Família Charadriidae   
Vanellus chilensis  Quero-quero T 
Família Scolopacidae   
Actitis macularius  Maçarico-pintado T/AA 
Tringa solitaria  Maçarico-solitário T 
Família Jacanidae    
Jacana jacana  Jaçanã T 
Ordem Columbiformes    
Família Columbidae    
Claravis pretiosa  Pararu-azul T 
Columba livia  Pombo-doméstico T 
Columbina minuta  Rolinha-de-asa-canela T/EM 
Columbina picui  Rolinha-picui T/EM 
Columbina squammata  Fogo-apagou T 
Columbina talpacoti  Rolinha-roxa T 
Leptotila rufaxilla  Juriti-gemedeira T 
Leptotila verreauxi  Juriti-pupu D 
Patagioenas cayennensis  Pomba-galega D 
Patagioenas picazuro  Pombão T 
Patagioenas plumbea  Pomba-amargosa T 
Patagioenas speciosa  Pomba-trocal D 
Uropelia campestris  Rolinha-vaqueira T 
Zenaida auriculata  Pomba-de-bando T/EM 
Ordem Psittaciformes   
Família Psittacidae    
Amazona aestiva  Papagaio-verdadeiro D 
Amazona amazonica  Curica D 
Ara ararauna  Arara-canindé D 
Aratinga aurea  Periquito-rei EM/D 
Aratinga cactorum  Periquito-da-caatinga D 
Aratinga jandaya  Jandaia-verdadeira EM/D 
Aratinga leucophthalma  Periquitão-maracanã D 
Brotogeris chiriri  Periquito-de-encontro-amarelo D 
Diopsittaca nobilis  Maracanã-pequena T/D 
Forpus xanthopterygius  Tuim D 
Orthopsittaca manilata  Maracanã-do-buriti D 
Pionus maximiliani  Maitaca-verde D 
Pyrrhura pfrimeri  Tiriba-de-pfrimer D 
Ordem Cuculiformes   
Família Cuculidae    
SubFamília Cuculinae    
Coccycua minuta  Chincoã-pequeno D 
Piaya cayana  Alma-de-gato D 
Crotophaga ani  Anu-preto T/D 
Guira guira  Anu-branco T 
SubFamília Neomorphinae   
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Tapera naevia  Saci T 
Ordem Strigiformes    
Família Tytonidae    
Tyto alba  Coruja-da-igreja D 
Família Strigidae    
Athene cunicularia  Coruja-buraqueira T/SB 
Glaucidium brasilianum  Caburé D 
Megascops choliba  Corujinha-do-mato D 
Rhinoptynx clamator  Coruja-orelhuda D 
Ordem Caprimulgiformes    
Família Nyctibiidae    
Nyctibius griseus  Mãe-da-lua D 
Família Caprimulgidae   
Caprimulgus rufus  João-corta-pau T 
Chordeiles acutipennis  Bacurau-de-asa-fina T 
Chordeiles pusillus  Bacurauzinho T 
Nyctidromus albicollis  Bacurau T/SB 
Podager nacunda  Corucão T 
Ordem Apodiformes   
Família Apodidae    
Chaetura meridionalis  Andorinhão-do-temporal D 
Tachornis squamata  Tesourinha D 
Família Trochilidae    
SubFamília Phaethornithinae   
Phaethornis pretrei  Rabo-branco-acanelado SB 
Phaethornis ruber  Rabo-branco-rubro SB 
SubFamília Trochilinae    
Amazilia fimbriata  Beija-flor-de-garganta-verde SB/EM 
Anthracothorax nigricollis  Beija-flor-de-veste-preta SB 
Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vemelho SB 
Eupetomena macroura  Beija-flor-tesoura SB 
Heliomaster longirostris  Bico-reto-cinzento SB 
Thalurania furcata  Beija-flor-tesoura-verde SB 
Ordem Trogoniformes    
Família Trogonidae   
Trogon curucui  Surucuá-de-barriga-vermelha D 
Trogon melanurus  Surucuá-de-cauda-preta D 
Trogon surrucura  Surucuá-variado D 
Ordem Coraciiformes   
Família Alcedinidae   
Ceryle torquatus  Martim-pescador-grande SB/EM 
Chloroceryle amazona  Martim-pescador-verde SB/EM 
Chloroceryle americana  Martim-pescador-pequeno SB/EM 
Família Momotidae    
Baryphthengus ruficapillus  Juruva-verde T/D 
Momotus momota Udu-de-coroa-azul T/D 
Ordem Galbuliformes    
Família Galbulidae   
Galbula ruficauda  Ariramba-de-cauda-ruiva EM 
Família Bucconidae   
Chelidoptera tenebrosa  Urubuzinho D 
Monasa nigrifrons  Chora-chuva-preto EM/D 
Nystalus chacuru  João-bobo EM 
Nystalus maculatus  Rapazinho-dos-velhos EM/D 
Ordem Piciformes   
Família Ramphastidae   
Pteroglossus aracari  Araçari-de-bico-branco EM/D 
Pteroglossus castanotis  Araçari-castanho EM/D 
Ramphastos toco  Tucanuçu D 
Família Picidae    
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Campephilus melanoleucos  Pica-pau-de-topete-vermelho D 
Celeus flavescens  Pica-pau-de-cabeça-amarela EM/D 
Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo D 
Colaptes melanochloros  Pica-pau-verde-barrado D 
Dryocopus lineatus  Pica-pau-de-banda-branca D 
Melanerpes candidus  Birro, pica-pau-branco EM/SB 
Melanerpes flavifrons  Benedito-de-testa-amarela D 
Picumnus albosquamatus  Pica-pau-anão-escamado D 
Picumnus pygmaeus  Pica-pau-anão-pintado EM/D 
Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão D 
Ordem Passeriformes    
Família Thamnophilidae    
Cercomacra ferdinandi  Chororó-de-goiás SB 
Herpsilochmus atricapillus  Chorozinho-de-chapéu-preto SB 
Herpsilochmus pileatus  Corozinho-de-boné SB 
Taraba major  Choró-boi SB 
Thamnophilus doliatus Choca-barrada SB/EM 
Thamnophilus punctatus  Choca-bate-cabo SB 
Família Dendrocolaptidae   
Campylorhamphus falcularius  Arapaçu-de-bico-torto SB/EM 
Campylorhamphus trochilirostris  Arapaçu-beija-flor SB/EM 
Dendrocincla fuliginosa  Arapaçu-pardo EM 
Dendrocolaptes platyrostris  Arapaçu-grande EM 
Lepidocolaptes angustirostris  Arapaçu-de-cerrado EM 
Sittasomus griseicapillus  Arapaçu-verde EM 
Família Furnariidae    
Furnarius rufus  João-de-barro T 
Hylocryptus rectirostris  Fura-barreira SB 
Lochmias nematura  João-porca SB 
Phacellodomus rufifrons  João-de-pau T 
Philydor rufum  Limpa-folha-de-testa-baia T/SB 
Synallaxis frontalis  Petrim SB 
Xenops rutilans  Bico-virado-carijó SB 
Família Tyrannidae   
SubFamília Pipromorphinae    
Hemitriccus margaritaceiventer  Sebinho-de-olho-de-ouro EM 
Hemitriccus striaticollis  Sebinho-rajado-amarelo EM 
Leptopogon amaurocephalus  Cabeçudo D 
Poecilotriccus latirostris  Ferreirinho-de-cara-parda EM 
Poecilotriccus sylvia  Ferreirinho-da-capoeira EM/SB 
Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio SB/D 
SubFamília Elaeniinae   
Camptostoma obsoletum  Risadinha EM/D 
Elaenia flavogaster  Guaracava-de-barriga-amarela D 
Myiopagis caniceps  Guaracava-cinzenta EM/SB 
Myiornis auricularis  Miudinho SB 
Phaeomyias murina  Bagageiro D 
Phyllomyias fasciatus  Piolhinho D 
Platyrinchus mystaceus  Patinho D 
Suiriri suiriri  Suiriri-cinzento D 
Tolmomyias flaviventris  Bico-chato-amarelo D 
SubFamília Fluvicolinae    
Arundinicola leucocephala  Freirinha EM/T 
Cnemotriccus fuscatus  Guaracavuçu D 
Colonia colonus  Viuvinha D 
Fluvicola pica  Lavadeira-do-norte EM 
Hirundinea ferruginea  Gibão-de-couro SB 
Knipolegus lophotes  Maria-preta-de-penacho EM/D 
Lathrotriccus euleri  Enferrujado D 
Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro T 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
58 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Myiophobus fasciatus  Filipe D 
Xolmis cinereus  Primavera T/SB 
Xolmis irupero  Noivinha T/SB 
Xolmis velatus  Noivinha-branca T/SB 
SubFamília Tyranninae    
Megarynchus pitangua  Neinei T/D 
Myiarchus ferox  Maria-cavaleira EM/D 
Myiarchus swainsoni  Irré EM/D 
Myiarchus tyrannulus  Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado D 
Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado EM/D 
Myiozetetes cayanensis  Bentevizinho-de-asa-ferrugínea D 
Myiozetetes similis  Bentevizinho-de-penacho-vermelho D 
Philohydor lictor  Bentevizinho-do-brejo D 
Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi T/D 
Sirystes sibilator  Gritador D/EM 
Tyrannus albogularis  Suiriri-de-garganta-branca D 
Tyrannus melancholicus  Suiriri D 
Tyrannus tyrannus  Suiriri-valente EM/D 
Família Pipridae    
Antilophia galeata  Soldadinho EM/D 
Pipra fasciicauda  Uirapuru-laranja EM/D 
Família Vireonidae    
Cyclarhis gujanensis  Pitiguari SB/EM 
Vireo olivaceus  Juruviara D 
Família Corvidae    
Cyanocorax cristatellus  Gralha-do-campo T/D 
Cyanocorax cyanopogon  Gralha-cancã T/D 
Família Hirundinidae    
Hirundo rustica  Andorinha-de-bando A 
Progne chalybea  Andorinha-doméstica-grande A 
Progne tapera  Andorinha-do-campo A 
Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-casa A 
Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serradora A 
Tachycineta albiventer  Andorinha-do-rio A 
Família Troglodytidae   
Thryothorus genibarbis  Garrinchão-pai-avô SB 
Thryothorus leucotis  Garrinchão-de-barriga-vermelha T/SB 
Troglodytes musculus Corruíra T/SB 
Família Donacobiidae    
Donacobius atricapilla  Japacanim T/SB 
Família Polioptilidae   
Polioptila dumicola  Balança-rabo-de-máscara D 
Família Turdidae    
Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca T/D 
Turdus leucomelas  Sabiá-barranco T/D 
Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira T/D 
Família Mimidae    
Mimus saturninus  Sabiá-do-campo D 
Família Coerebidae   
Coereba flaveola  Cambacica D 
Família Thraupidae    
Cissopis leverianus  Tietinga SB/EM 
Conirostrum speciosum  Figuinha-de-rabo-castanho D 
Cyanerpes cyaneus  Saíra-beija-flor D 
Dacnis cayana  Saí-azul T/D 
Eucometis penicillata  Pipira-da-taoca D 
Hemithraupis guira  Saíra-de-papo-preto D 
Nemosia pileata  Saíra-de-chapéu-preto D 
Neothraupis fasciata  Cigarra-do-campo SB 
Piranga flava  Sanhaçu-de-fogo D 
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Ramphocelus carbo  Pipira-vermelha SB/EM 
Tachyphonus rufus  Pipira-preta SB/EM 
Tangara cayana  Saíra-amarela SB/D 
Tersina viridis  Saí-andorinha D 
Thraupis palmarum  Sanhaçu-do-coqueiro D 
Thraupis sayaca  Sanhaçu-cinzento D 
Família Emberizidae    
Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo T/SB 
Arremon flavirostris  Tico-tico-de-bico-amarelo T/SB 
Arremon taciturnus  Tico-tico-de-bico-preto T/SB 
Charitospiza eucosma  Mineirinho T/SB 
Coryphospingus cucullatus  Tico-tico-rei T/SB 
Coryphospingus pileatus  Tico-tico-rei-cinza T/SB 
Sicalis citrina  Canário-rasteiro T 
Sicalis flaveola  Canário-da-terra-verdadeiro T 
Sporophila angolensis  Curió T 
Sporophila bouvreuil  Caboclinho T 
Sporophila caerulescens  Coleirinho SB 
Sporophila nigricollis  Baiano SB 
Volatinia jacarina  Tiziu SB 
Zonotrichia capensis  Tico-tico SB 
Família Cardinalidae    
Cyanocompsa brissonii  Azulão SB 
Saltator atricollis  Bico-de-pimenta SB 
Saltator maximus  Tempera-viola SB 
Saltator similis  Trinca-ferro-verdadeiro SB 
Família Parulidae   
Basileuterus flaveolus  Canário-do-mato T/SB 
Basileuterus hypoleucus  Pula-pula-de-barriga-branca D 
Basileuterus leucophrys  Pula-pula-de-sobrancelha D 
Parula pitiayumi  Mariquita D 
Família Icteridae    
Cacicus cela  Xexéu EM/D 
Cacicus haemorrhous  Guaxe EM/D 
Gnorimopsar chopi  Graúna D 
Icterus cayanensis  Encontro EM/D 
Molothrus bonariensis  Vira-bosta T/D 
Psarocolius decumanus  Japu D 
Pseudoleistes guirahuro  Chopim-do-brejo EM/D 
Sturnella militaris  Polícia-inglesa-do-norte T/SB 
Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul T/SB 
Família Fringillidae   
Euphonia chlorotica  Fim-fim D 
Euphonia violacea  Gaturamo-verdadeiro D 
Família Passeridae   
Passer domesticus  Pardal T/D 
   
CLASSE MAMMALIA   
Ordem Carnivora   
Família Canidae   
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato TE 
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará TE 
Família Felidae   
Leopardus wiedii Gato-maracajá, gato-do-mato SC 
Herpailurus yaguarondi Gato mourisco TE 
Leopardus pardalis  Jaguatirica SC 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato SC 
Panthera onca Onça-pintada TE 
Puma concolor Sussuarana, Puma TE 
Família Mustelidae   
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Eira barbara Irara SC 
Lutra longicaudis Lontra AQ 
Pteronura brasiliensis Ariranha AQ 
Família Procyonidae   
Nasua nasua Quati SC 
Procyon cancrivorus Mão-pelada SC 
Ordem Artiodactyla   
Família Cervidae   
Mazama americana Veado-mateiro TE 
Mazana gouazoubira Veado-catingueiro TE 
Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro TE 
Família Tayassuidae   
Pecari tajacu  Cateto, Caititu TE 
Tayassu pecari  Queixada TE 
Ordem Perissodactyla   
Família Tapiridae   
Tapirus terrestris Anta TE 
Ordem Xenarthra   
Família Dasypodidae   
Cabassous unicinctus Tatu-rabo-mole SF 
Dasypus novemcinctus  Tatu-folha/Tatu-galinha SF 
Euphractus sexcinctus Tatu-peludo/Tatu-peba SF 
Priodontes maximus Tatu-canastra SF 
Família Myrmecophagidae   
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira TE 
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim, Meleta SC 
Ordem Didelphimorphia   
Família Didelphidae   
Caluramys philander Cuica SC 
Didelphis albiventris Gambá SC 
Gracilinanus agilis Catita-de-máscara SC 
Marmosa cinera Catitu SC 
Monodelphis domestica Mucura/Catita SC 
Ordem Chiroptera   
Família Noctilionidae   
Noctilio leporinus Morcego VO 
Família Phyllostomidae   
Anoura caudifera Morcego VO 
Chrotopterus auritus Morcego VO 
Platyrrhinus lineatus Morcego VO 
Subfamília Carolliinae   
Carollia perspicillata Morcego VO 
Subfamília Desmodontinae   
Desmodus rotundus Morcego-vampiro VO 
Subfamília Glossophaginae   
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor VO 
Subfamília Phyllostominae   
Phyllostomus hastatus Morcego VO 
Trachops cirrhosus Morcego VO 
Subfamília Stenodermatinae   
Artibeus cinereus Morcego VO 
Artibeus lituratus Morcego VO 
Artibeus planirostris Morcego VO 
Subfamília Sturnirinae   
Sturnira lilium Morcego VO 
Família Vespertilionidae   
Myotis nigricans Morcego VO 
Ordem Lagomorpha   
Família Lepoidae   
Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, tapiti TE 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Ordem Primates   
Família Callithrichidae   
Callithrix jacchus Mico-estrela AR 
Callithrix penicillata Mico-estrela AR 
Família Cebidae   
Alouatta caraya Guariba AR 
Cebus apella Macaco-prego AR 
Ordem Rodentia   
Família Caviidae   
Cavia aperea Preá TE 
Kerodon rupestris Mocó TE 
Família Dasyproctidae   
Agouti paca Paca TE 
Dasyprocta azarae Cutia TE 
Família Echimyidae   
Thrichomys apereoides Rato-do-mato TE 
Família Erethizontidae   
Coendou prehensilis Porco-espinho, Ouriço SC 
Coendou villosus Ouriço-cacheiro SC 
Família Hydrochaeridae   
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara SA 
Família Cricetidae   
Akodon cursor Rato TE 
Nectomys squamipes Rato-d'água SA 
Oryzomys capito Rato TE 
Oryzomys subflavus Rato-do-cerrado TE 
Oxymycterus roberti Rato-da-vereda TE 
Riphidomys mastacalis Rato-da-árvore AR 
Família Muridae   
Mus musculus Camundongo TE 
Rattus rattus Rato TE 
Rattus norvegicus Ratazana TE 
   
ICTIOFAUNA   
CLASSE ACTINOPTERYGII   
Ordem Characiformes   
Família Curimatidae   
Cyphocharax modestus Papa-terra; Saguiru Bentonico 
Steindachnerina insculpta  Saguirú Bentonico 
Família Prochilodontidae   
Prochilodus lineatus  Papa-terra; Curimba Bentonico 
Família Anostomidae   
Leporinus friderici Piau Cabeça-gorda Necto-bentonico 
Leporinus microphthalmus  Piau Necto-bentonico 
Leporinus octofasciatus Piau; Ferreirinha Necto-bentonico 
Leporinus striatus  Canivete Necto-bentonico 
Schizodon nasutus  Piau; Ximboré Necto-bentonico 
Família Parodontidae   
Apareiodon piracicabae Canivete Necto-bentonico 
Apareiodon sp.  Canivete Necto-bentonico 
Parodon nasus  Canivete Bentonico 
Família Acestrorhynchidae   
Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro Nectonico 
Familia Characidae   
Hyphessobrycon sp. Pequi Nectonico 
Oligosarcus planaltinae Lambari-dentudo Necto-bentonico 
Salminus hilarii Tubarana Nectonico 
Subfamília Characidiinae   
Characidium fasciatum  Charutinho Necto-bentonico 
Characidium sp2  Charutinho Necto-bentonico 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Characidium sp3. Charutinho Necto-bentonico 
Serrapinnus sp. Charutinho Necto-bentonico 
Subfamília Tetragonopterinae   
Astyanax altiparanae Lambari Nectonico 
Astyanax bimaculatus Tambiu Nectonico 
Astyanax eigenmanniorum  Lambari Nectonico 
Astyanax fasciatus  Lambari-do-rabo-vermelho Nectonico 
Astyanax sp1 Piabinha Nectonico 
Astyanax sp3 Piaba Nectonico 
Bryconamericus sp.  Pequira Nectonico 
Bryconamericus sp2  Pequira Nectonico 
Bryconamericus stramineus Pequira Nectonico 
Piabina argêntea  Pequira Nectonico 
Subfamília Serrasalminae   
Serrasalmus spilopleura Piranha - amarela Necto-bentonico 
Família Erythrinidae   
Hoplias malabaricus Traíra Nectonico 
Ordem Cyprinodontiformes   
Família Poeciliidae   
Poecilia reticulata Guarú; Barrigudinho Nectonico 
Ordem Gymnotiformes   
Família Gymnotidae   
Gymnotus carapo  Morenita; Langüira Nectonico 
Família Sternopygidae   
Eigenmannia trilineata Tuvira; Langüira Nectonico 
Ordem Siluriformes   
Família Callichthyidae   
Aspidoras fuscoguttatus Cascudinho Bentonico 
Corydoras sp. Limpa-vidro Bentonico 
Família Loricariidae   
Subfamília Hypostominae   
Hypostomus ancistroides  Cascudo-ferro Bentonico 
Hypostomus auroguttatus  Cascudo Bentonico 
Hypostomus commersonii Cascudo Bentonico 
Hypostomus margaritifer Cascudo Bentonico 
Hypostomus regani  Cascudo Bentonico 
Hypostomus wuchereri Cascudo Bentonico 
Subfamília Loricariinae   
Rineloricaria latirostris  Cascudo-viola Bentonico 
Família Heptapteridae   
Cetopsorhamdia sp  Mandizinho Bentonico 
Imparfinis schubarti  Bagrinho Necto-bentonico 
Phenacorhamdia sp.  Bagrinho Bentonico 
Pimelodella brasiliensis Mandi-chorão, bagre Necto-bentonico 
Rhamdia quelen  Bagre; Lobó Necto-bentonico 
Ordem Perciformes   
Familia Cichlidae   
Apistogramma sp. Ciclídeos anões Necto-bentonico 
Cichlasoma paranaense Cará Necto-bentonico 
Crenicichla britskii Joaninha Necto-bentonico 
Geophagus brasiliensis  Cará Necto-bentonico 
Laetacara sp1. Cará Necto-bentonico 
Laetacara sp2. Cará Necto-bentonico 
Subfamília Pseudocrenilabrinae   
Tilapia rendalli Tilápia Necto-bentonico 
Ordem Synbranchiformes   
Família Synbranchidae   
Synbranchus marmoratus Mussum Bentonico 
Legenda: Hábito/Estrato: AQ ou AA - Aquático, AR - Arborícola, SC - Escansorial, FO - Fossorial, SA - Semi-aquático, SF - 

Semi-fossorial, TE ou T - Terrestre, VO - Voador, A - Aéreo, D - Dossel, EM - Estrato-médio, SB - Sub-bosque. 
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A distribuição das espécies reflete a diversidade de habitats, atestando a complexidade 

ambiental da ZA e a importância da preservação de todos os componentes do mosaico. Parte 

destas espécies está associada a características específicas da estrutura do habitat, o que 

dificulta ou impossibilita a colonização em áreas diferentes, podendo apresentar ameaças 

locais e mesmo regionais. As espécies da fauna na ZA desempenham um papel importante na 

cadeia alimentar na sustentabilidade dos habitats. 

2.2.8.2 ANÁLISE DE SIMILARIDADE DA FAUNA NA ZONA DE AMORTECIMENTO 
DO PEAMP 

Esta técnica é utilizada para análise das relações entre localidades neotropicais baseada na 

composição faunistica, utilizando o coeficiente de similaridade e UPGMA (ÁVILA-PIRES 1995 e 

JORGE SILVA & SITES 1995). O cálculo da diversidade ß entre as cinco áreas dentro da Zona 

de Amortecimento e do PEAMP (SEMARH 2007 - Inventário Faunístico NATURAE [Área 1]; 

DBO 1992 - Diagnóstico Ambiental do Futuro Parque Ecológico [Área 2]; DBO 2001 - EIA 

Ecovilla Santa Branca [Área 3*] *Para a ictiofauna a Área 3 se refere ao dado secundário SANEAGO 

2004 - CBA/FUNDAÇÃO AROEIRA, Monitoramento e Manejo da Ictiofauana do Rio João Leite; 

SANEAGO 2006 - FUNAPE, Relatório Final Área a jusante e a montante do PEAMP [Área 4]; e 

SANEAGO 1992 - TECON, EIA Implantação do Reservatório de Acumulação do Rio João Leite 

[Área 5]) em função da ausência/presença de espécies (qualitativo) coeficiente de Jaccard/ 

Sorensen e Bray-Curtis Metric com a auxílio do programa Krebs (KREBS,1989) e BioDiversity 

Pro (MACALEECE, 1997), para toda a comunidade, medindo o esforço amostral, evidenciando 

a sazonalidade regional foram representados no Quadro 16. 

Os inventários relativos aos dados secundários das 5 áreas contemplaram períodos de 

seca e chuva bem característicos para o Estado dimensionando a fauna durante todo o ciclo 

sazonal, onde há um aumento da pluviosidade, da umidade do ar  e diminuição da amplitude 

térmica durante o período sazonal chuvoso, que corresponderam aos meses de fevereiro a 

maio para a maioria dos inventários; e durante o período sazonal da seca onde evidenciamos 

maior amplitude térmica, redução marcante da pluviosidade e umidade do ar  para alguns 

inventários entre os meses de junho a outubro. 

O aumento da pluviosidade tende a aumentar o número de espécies de anfíbios anuros 

nos inventários. Já a variação da amplitude térmica regula o encontro de espécies dos répteis 

squamata (lagartos e serpentes). Os demais táxons não apresentam alteração significativa na 

riqueza quanto à sazonalidade. 
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QUADRO 16: ÍNDICES DE SIMILARIDADE ENTRE OS ESTUDOS REALIZADOS NA ZONA DE 
AMORTECIMENTO DO PEAMP. 

 ÁREA 1 ÁREA 2 ÁREA 3 ÁREA 4 ÁREA 5 
Anfíbios 1 0,52* 0,565* 0,673* 0,551* 
Répteis 1 0,564* 0,554* 0,548* 0,574* 

Aves 1 0,641* 0,65* 0,713* 0,669* 
Mamíferos 1 0,61* 0,588* 0,636* 0,579* 

Área 1 

Peixes 1 0,54* 0,663* - 0,588* 
Anfíbios 0,684** 1 0,531* 0,519* 0,6* 
Répteis 0,721** 1 0,561* 0,576* 0,639* 

Aves 0,781** 1 0,635* 0,636* 0,664* 
Mamíferos 0,758** 1 0,633* 0,659* 0,736* 

Área 2 

Peixes 0,701** 1 0,536* - 0,576* 
Anfíbios 0,722** 0,694** 1 0,563* 0,581* 
Répteis 0,713** 0,719** 1 0,569* 0,607* 

Aves 0,788** 0,777** 1 0,651* 0,652* 
Mamíferos 0,74** 0,776** 1 0,61* 0,613* 

Área 3 

Peixes 0,797** 0,698** 1 - 0,583* 
Anfíbios 0,805** 0,684** 0,72** 1 0,549* 
Répteis 0,708** 0,731** 0,725** 1 0,558* 

Aves 0,833** 0,777** 0,789** 1 0,682* 
Mamíferos 0,778** 0,794** 0,758** 1 0,615* 

Área 4 

Peixes - - - - - 
Anfíbios 0,711** 0,75** 0,735** 0,709** 1 
Répteis 0,729** 0,78** 0,755** 0,716** 1 

Aves 0,801** 0,798** 0,789** 0,811** 1 
Mamíferos 0,733** 0,848** 0,76** 0,762** 1 

Área 5 

Peixes 0,74** 0,731** 0,737** - 1 
Legenda: *(Índices Jaccard); **(Índices Sonrensen)  

Assim, os resultados da diversidade ß (Jaccard) das áreas que variou de 0,519 a 0,673 

para os anfíbios, 0,548 a 0,639 para os répteis, 0,635 a 0,713 para as aves, 0,579 a 0,736 para 

os mamíferos e de 0,536 a 0,663 para os peixes, o que mostrou, de forma geral, uma 

similaridade significativa para os táxons entre dois grupos de áreas homogêneas 1 e 4 para 

anfíbios e aves; área 2 e 5 para répteis e mamíferos; e área 1 e 3 para peixes. Estas 

amostragens são evidenciadas pelos períodos sazonais nas coletas, e apresentam uma 

corroboração entre as riquezas, permitindo uma comparação entre as áreas nos períodos 

sazonais, indicando a tendência das riquezas para estas. Os táxons que apresentaram maior 

similaridade entre as áreas foram mamíferos e aves, que estão entre os grupos mais ricos 

entre os estudos e bem conhecidos para o Cerrado (Figuras 6, 7, 8, 9 e 10). 
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FIGURA 6: ANÁLISE DE AGRUPAMENTO (UPGMA) REALIZADA A PARTIR DA MATRIZ DOS COEFICIENTES 
DE SIMILARIDADE PARA OS ANFÍBIOS NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP. 

 

FIGURA 7:  ANÁLISE DE AGRUPAMENTO (UPGMA) REALIZADA A PARTIR DA MATRIZ DOS 
COEFICIENTES DE SIMILARIDADE PARA OS RÉPTEIS NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP. 
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FIGURA 8:  ANÁLISE DE AGRUPAMENTO (UPGMA) REALIZADA A PARTIR DA MATRIZ DOS 
COEFICIENTES DE SIMILARIDADE PARA AS AVES NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP. 

 

FIGURA 9:  ANÁLISE DE AGRUPAMENTO (UPGMA) REALIZADA A PARTIR DA MATRIZ DOS 
COEFICIENTES DE SIMILARIDADE PARA OS MAMÍFEROS NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP. 
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FIGURA 10:  ANÁLISE DE AGRUPAMENTO (UPGMA) REALIZADA A PARTIR DA MATRIZ DOS 
COEFICIENTES DE SIMILARIDADE PARA OS PEIXES NA ZONA DE AMORTECIMENTO DO PEAMP. 

 

2.2.8.3 ANÁLISE DA FRAGMENTAÇÃO E EFEITO DE BORDA 

O processo de fragmentação do ambiente existe naturalmente, mas tem sido 

intensamente modificado pela ação do homem alterando as paisagens naturais através de 

desmatamentos para abertura de novas áreas para agricultura e pecuária, como também o 

alagamento de grandes áreas na formação dos reservatórios de usinas hidrelétricas e ainda a 

ação de utilizar o fogo para a limpeza de áreas, evidenciando grande número de problemas 

ambientais afetando principalmente as espécies especialistas (autóctone - que ocupam um 

ambiente específico) de habitats e de áreas de vida para se alimentar, reproduzir e criar suas 

proles (exemplo: primatas - áreas florestadas de 30 a 150 ha; e ungulados - de áreas 

florestadas de 20 a 40 ha). Este processo evidencia a necessidade de espaços naturais 

conservados para a sobrevivência de espécies. 

Assim, a fragmentação é um processo no qual um habitat contínuo é dividido em 

manchas, ou fragmentos (superfície não linear que difere em aparência das áreas ao seu 

entorno), mais ou menos isolados. Os fragmentos são afetados pelo efeito da distância ou grau 

de isolamento, o tamanho e a forma, tipo de matriz circundante e o efeito de borda.  

O tamanho do fragmento parece ter um papel importante tanto na riqueza de espécies 

como em sua abundância. A diminuição da área de habitat favorável a uma determinada 

espécie, leva a uma menor abundância regional desta espécie, já que a diminuição da aptidão 

significa menores taxas de sobrevivência e reprodução. 
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Fragmentos menores podem causar perdas na viabilidade de populações a longo prazo, 

mudanças no comportamento aumentando a competição por recursos. Lembramos que as 

espécies e indivíduos tem habilidades diferentes em conseguir estes recursos para co-existirem 

no mesmo espaço. 

As migrações entre os fragmentos de habitats favoráveis dependem da espécie em 

questão: algumas se movem com facilidade e por longas distâncias, outras dependem de 

transporte de uma mancha a outra. Esta capacidade de movimento é característica de cada 

espécie e a distribuição das manchas pode facilitar ou dificultar a migração, assim geralmente a 

recolonização ocorre entre manchas mais próximas para as espécie com pequena capacidade 

de movimento. Lembramos que a qualidade do habitat também interfere na dinâmica da 

metapopulação e na área da APA e PEAMP se caracteriza pelo Modelo Fonte - Ralo onde 

temos um fragmento matriz (mancha maior) que funciona como fonte permenente de 

emigrantes para os demais fragmentos (manchas pequenas). 

2.2.8.4 ÁREAS NÚCLEO 

Para estudos em ecologia da paisagem, fragmentação, metapopulação e seus efeitos 

na Taxocenose, faz necessário a identificação de áreas matrizes. Estas áreas matrizes, 

manchas ou fragmentos apresentam potencialidade como fonte de emigração de indivíduos, 

espécies e ou populações para a recolonização de outros fragmentos (SCARIOT et al 2003). 

Como áreas núcleo identificamos os três fragmentos que constituem o PEAMP e o 

Fragmento da Fazenda Santa Branca, todos com mais de 900 ha. Para análise, estabeleceu-se 

Buffers de 200 metros até 6 KM a partir dos seus perímetros, na tentativa de levantar o 

potencial de fragmentos representativos (tamanho, distância, conectividade, adensamento e 

proximidade de corpos d’água) e avaliar o efeito de borda (Quadro 17), e ainda onde as 

atividades humanas devem se desenvolver com muito controle, devido à fragilidade ecológica 

ou presença de ecossistemas protegidos pela legislação ambiental. 

QUADRO 17: PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DO EFEITO DE BORDA. 
CLASSIFICAÇÃO 

TAMANHO DISTÂNCIA CONECTIVIDADE ADENSAMENTO CURSO D’ÁGUA VALOR
 ha Valor  metros  Fito  frag  metros  

MP 1,0 a 10,0 1 Iso 1000 Iso N Iso 0 Iso 1000 0 
P 10,0 a 50,0 2 MD 800 a 1000 MR AU e CA MPo 1 MD 800 a 1000 1 
M 50,0 a 90,0 3 D 600 a 800 R CS Po 2 D 600 a 800 2 
G 90,0 a 130,0 4 M 400 a 600 M CC M 3 M 400 a 600 3 

MG 130 5 PX 200 a 400 B Ce G 4 PX 200 a 400 4 
   MP -200 MB F MG 5 MP -200 5 

Legenda: Tamanho: Muito Pequeno (MP),Pequeno (P),Médio (M),Grande (G) e Muito Grande (MG); Distância: Isolado (Iso), Muito Distante 
(MD), Distante (D), Médio (M), Próximo (PX) e Muito Próximo (MP); Conectividade: Isolado (Iso) Nenhuma fitofisionomia (N), Muito 
Ruim (MR) Área úmida (AU) e Campo (CA), Ruim (R) Campo sujo (CS), Médio (M) Campo Cerrado (CC), Boa (B)- Cerrado (Ce) e 
Muito Boa (MB)- Floresta (F); Adensamento: -Isolado (Iso), Muito Pouco (MPo), Pouco (Po), Médio (M), Grande (G) e Muito Grande 
(MG); Cursos d’água: Isolado (Iso), Muito Distante (MD), Distante (D), Médio (M), Próximo (PX) e Muito Próximo (MP). 
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2.2.8.4.1. Parâmetros 

1 - Tamanho 

Quanto menor o fragmento, maior a influência dos fatores externos sobre ele, fazendo 

com que a dinâmica do ecossistema seja determinada por forças externas e não internas 

evidenciando um efeito de borda. 

Classificação quanto ao tamanho: 

- Muito Pequeno (MP);Pequeno (P);Médio (M);Grande (G) e MuitoGrande (MG) 

2 - Forma / Efeito de Ilha / Efeito de Borda 

A forma de um fragmento de habitat afeta diretamente a relação entre o perímetro e a 

área desse fragmento, quanto menor for esta relação, menor será também a borda e quanto 

maior a relação, maior será a borda, consequentemente seu efeito. 

A borda pode ser definida como a zona de contato entre um habitat natural e outro 

modificado, lembrando que existe borda entre dois habitats naturais, seu efeito está na 

capacidade de interferência externa, maior efeito de borda e interna, baixo efeito de borda. 

3-Isolamento / Conectividade 

Distância física de outros fragmentos ou grau de impedimento que a matriz impõe sobre 

o movimento (emigração). Quanto maior distância entre fragmentos, maior o isolamento das 

populações e perda da qualidade do habitat em relação da mancha matriz.  

Classificação quanto à distância: 

- Isolado (Iso); Muito Distante (MD); Distante (D); Médio (M); Próximo (PX) e Muito 

Próximo (MP). 

A medida de quão conectado ou espacialmente contínuo está o fragmento, mancha ou 

matriz. 

Classificação quanto à conectividade: 

- Isolado (Iso)- Nenhuma fitofisionomia (N); Muito Ruim (MR)- Área úmida (AU) e 

Campo (CA); Ruim (R)- Campo sujo (CS); Médio (M)- Campo Cerrado (CC); Boa (B)- Cerrado 

(Ce) e Muito Boa (MB)- Floresta (F). 
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As formações vegetais ou não formam bordas ou zonas abruptas entre os dois 

fragmentos e podem interferir na recolonização da fonte de emigração matriz para os demais 

fragmentos. 

Classificação quanto ao adensamento: 

- Isolado (Iso); Muito Pouco (MPo); Pouco (Po); Médio (M); Grande (G) e Muito 

Grande(MG). 

Classificação quanto à proximidade de cursos d’água 

- Isolado (Iso); Muito Distante (MD); Distante (D); Médio (M); Próximo (PX) e Muito 

Próximo (MP). 

Foram analisados um total de 156 fragmentos (Quadro 18), totalizando aproximadamente 

6006,123ha. Neste cálculo está incluído o fragmento denominado Fazenda Santa Branca com 

1471,303ha, ou seja, 24,50% dos fragmentos, o que motivou a consideração com uma área 

núcleo na Zona de Amortecimento. Destes fragmentos analisados, 109 (69,87%) estão 

relacionados com as áreas núcleo do PEAMP (Figura 11 - Mapa de Fragmentos de Vegetação 

do PEAMP) e 47 (30,12%) fragmentos associados ao fragmento área núcleo Fazenda Santa 

Branca (Figura 12 - Mapa de Fragmentos de Vegetação da Faz. Santa Branca). Conforme a 

classificação dos fragmentos quanto ao tamanho, 40,38% apresentaram tamanho entre 1,0 a 

10,0ha; e aproximadamente, 18 acima de 50ha. Quanto à sua importância na provável 

manutenção dos processos biológicos e ecológicos, destacam-se 40 (25,64%) fragmentos como 

os mais significativos, sendo 36 para as áreas núcleo do PEAMP e 4 para o fragmento Fazenda 

Santa Branca. O efeito de ilha foi marcante em 24,35% dos fragmentos e em 69,89% um 

isolamento superior a 1000metros das áreas núcleo. 

As condições de conservação das matas secas, de forma geral, apresentam alto efeito 

de borda e com predominância de espécies de lianas, cipós e trepadeiras. Seus dosséis 

apresentam-se mais abertos, pela morte (principalmente pela ação do fogo e invasão de lianas, 

cipós e trepadeiras) e ou retirada de árvores, descaracterizando a formação original. Os 

maiores fragmentos ainda encontram-se em um estado razoável de preservação com 

importância na dispersão (incremento da biodiversidade na região), já os fragmentos menores, 

com baixa conectividade, decrescem em número de espécies quando aumenta o efeito de 

borda. 
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QUADRO 18: ANÁLISE DOS FRAGMENTOS FLORESTAIS ENCONTRADOS EM UM BUFFER DE ATÉ 6 KM DAS ÁREAS NÚCLEOS DA ZONA DE AMORTECIMENTO. 

FRAGMENTO ÁREA DO FRAGMENTO PERÍMETRO DO FRAGMENTO TAMANHO DISTÂNCIA CONECTIVIDADE ADENSAMENTO CURSO D’ÁGUA EFEITO 
ILHA TOTAL 

1 101,791 6761,444 4 2 5 1 5 4 4 
2 19,054 2373,310 2 0 5 2 5 2 3 
3 6,396 1019,554 1 0 5 2 5 2 3 
4 1,115 481,904 1 1 5 1 5 0 2 
5 1,653 643,500 1 0 1 0 3 1 1 
6 1,637 741,637 1 0 1 0 5 0 1 
7 3,669 1409,787 1 0 5 1 3 1 2 
8 0,895 585,399 1 0 5 1 3 0 2 
9 0,574 386,013 1 0 5 2 5 0 2 

10 8,898 2575,618 1 0 5 2 5 1 2 
11 3,224 1522,800 1 0 5 2 5 0 2 
12 0,786 636,441 1 0 5 1 5 0 2 
13 0,340 309,111 1 0 5 1 5 0 2 
14 0,072 103,255 1 0 1 1 5 0 1 
15 0,070 121,220 1 0 5 2 5 0 2 
16 0,243 311,191 1 0 1 1 5 0 1 
17 104,494 7852,565 4 5 5 3 5 3 4 
18 16,121 2136,714 2 4 5 1 3 2 3 
19 54,462 5026,352 3 4 5 1 3 3 3 
20 7,082 1706,871 1 1 5 2 3 1 2 
21 0,505 497,727 1 1 5 1 3 0 2 
22 7,938 1962,101 1 2 5 1 3 1 2 
23 75,472 9056,044 3 5 5 2 5 2 4 
24 79,110 7389,756 3 4 5 2 4 3 4 
25 23,170 2508,913 2 5 5 2 5 2 4 
26 4,140 822,240 1 4 5 1 5 2 3 
27 89,493 7721,417 3 5 5 4 5 3 4 
28 4,899 923,311 1 2 5 1 5 2 3 
29 100,841 14759,367 4 0 5 1 5 2 3 
30 7,625 2062,937 1 0 1 0 2 1 1 
31 27,385 5451,639 2 0 5 1 2 2 2 
32 0,565 490,069 1 0 5 2 2 0 2 
33 3,208 1672,907 1 0 5 1 2 0 2 
34 5,194 1675,380 1 0 1 0 2 1 1 
35 3,216 1409,465 1 0 1 0 2 0 1 
36 1,714 721,785 1 0 1 0 2 0 1 
37 8,216 2343,802 1 5 5 2 3 1 3 
38 11,545 1627,482 2 5 5 2 3 2 3 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

FRAGMENTO ÁREA DO FRAGMENTO PERÍMETRO DO FRAGMENTO TAMANHO DISTÂNCIA CONECTIVIDADE ADENSAMENTO CURSO D’ÁGUA EFEITO 
ILHA TOTAL 

39 6,573 1727,268 1 5 5 2 3 1 3 
40 14,183 6381,350 2 5 5 3 5 0 3 
41 2,929 1143,785 1 5 5 2 5 1 3 
42 2,202 1304,039 1 5 5 1 5 0 3 
43 3,076 1147,820 1 5 5 1 3 1 3 
44 4,920 2358,204 1 2 5 1 3 0 2 
45 2,260 880,192 1 2 5 2 5 1 3 
46 2,517 1648,174 1 4 1 0 3 0 2 
47 2,608 1796,051 1 3 5 1 5 0 3 
48 4,360 2163,487 1 5 5 0 2 0 2 
49 2,142 951,546 1 2 1 0 2 0 1 
50 36,882 4583,721 2 5 5 5 5 2 4 
51 0,499 439,844 1 3 5 1 3 0 2 
52 2,449 731,238 1 2 5 2 3 1 2 
53 0,833 502,122 1 2 5 2 3 0 2 
54 18,793 3123,225 2 0 1 0 2 2 1 
55 28,690 3895,471 2 4 5 3 2 2 3 
56 1,219 501,627 1 3 5 1 2 0 2 
57 1,320 550,815 1 1 5 1 4 0 2 
58 1,354 478,127 1 2 5 2 2 1 2 
59 67,920 4700,970 3 5 5 5 4 3 4 
60 1,068 642,268 1 3 5 0 0 0 2 
61 1,782 672,474 1 2 5 3 2 1 2 
62 1,927 972,558 1 5 5 3 2 0 3 
63 2,958 888,795 1 0 5 2 5 1 2 
64 1,950 626,695 1 0 5   1 2 
65 14,376 3618,444 2 0 5 2 5 1 3 
66 0,190 245,371 1 0 5 3 5 0 2 
67 24,445 3478,327 2 0 5 2 5 2 3 
68 2,729 1287,873 1 5 5 1 3 0 3 
69 1,271 973,562 1 4 1 0 4 0 2 
70 14,554 3372,184 2 5 5 1 3 1 3 
71 4,200 840,957 1 5 5 2 2 1 3 
72 0,852 477,162 1 5 5 1 2 0 2 
73 19,090 1826,863 2 5 5 0 2 3 3 
74 22,411 2061,521 2 2 1 0 3 3 2 
75 13,733 3182,346 2 0 5 1 5 1 2 
76 0,676 319,671 1 0 1 0 3 0 1 
77 3,252 1719,423 1 0 5 2 5 0 2 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

FRAGMENTO ÁREA DO FRAGMENTO PERÍMETRO DO FRAGMENTO TAMANHO DISTÂNCIA CONECTIVIDADE ADENSAMENTO CURSO D’ÁGUA EFEITO 
ILHA TOTAL 

78 1,878 524,077 1 0 1 0 2 1 1 
79 3,973 1965,009 1 0 5 1 5 0 2 
80 7,882 2398,565 1 0 5 0 5 1 2 
81 11,996 1673,111 2 0 5 1 2 2 2 
82 47,495 6617,620 2 1 5 1 2 2 2 
83 43,913 2706,634 2 0 1 0 2 4 2 
84 9,466 1321,990 1 3 1 0 3 2 2 
85 68,382 5935,153 3 0 1 0 2 3 2 
86 17,829 1948,768 2 0 1 0 4 2 2 
87 12,438 2028,385 2 0 1 0 4 2 2 
88 4,976 1452,623 1 0 1 0 3 1 1 
89 3,098 1283,200 1 0 5 1 5 0 2 
90 33,741 4585,363 2 5 5 2 4 2 3 
91 222,057 10880,575 5 0 5 2 5 5 4 
92 5,158 993,694 1 0 5 1 3 2 2 
93 2,059 1376,583 1 0 1 0 5 0 1 
94 8,837 4012,818 1 0 5 1 3 0 2 
95 2,862 788,390 1 0 5 1 5 1 2 
96 2,262 852,687 1 0 5 1 4 1 2 
97 9,939 1230,005 1 5 5 1 4 2 3 

145 56,312 3336,601 3 0 1 0 3 4 2 
146 67,041 5371,931 3 0 1 0 4 3 2 
147 23,449 2581,895 2 0 1 0 3 2 1 
148 45,316 3436,617 2 0 1 0 3 3 2 
149 29,138 2390,051 2 0 1 0 2 3 1 
150 11,720 1374,461 2 0 5 1 3 2 2 
151 59,023 5687,399 3 0 5 1 4 3 3 
152 21,700 2464,196 2 0 5 1 2 2 2 
153 5,678 995,895 1 0 1 0 3 2 1 
154 10,457 1369,262 2 0 5 1 2 2 2 
155 16,310 2772,915 2 0 5 1 2 2 2 
156 90,774 7843,670 4 0 5 1 3 3 3 
98 248,390 13361,041 5 5 5 1 4 4 4 
99 258,724 14236,019 5 5 5 1 5 4 4 

100 1471,303 55046,246 5 0 5 2 5 5 4 
101 97,463 4716,485 4 5 1 0 3 5 3 
102 21,445 2558,978 2 4 1 0 3 2 2 
103 77,021 5623,737 3 0 1 0 4 3 2 
104 13,492 1489,966 2 2 1 0 2 2 2 
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SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

FRAGMENTO ÁREA DO FRAGMENTO PERÍMETRO DO FRAGMENTO TAMANHO DISTÂNCIA CONECTIVIDADE ADENSAMENTO CURSO D’ÁGUA EFEITO 
ILHA TOTAL 

105 105,236 4590,785 4 0 1 0 2 5 2 
106 28,002 3485,923 2 0 1 0 2 2 1 
107 94,781 7437,786 4 5 5 1 5 3 4 
108 141,939 13985,532 5 5 1 0 5 3 3 
109 18,221 2354,318 2 0 1 0 5 2 2 
110 15,939 2032,312 2 0 1 0 2 2 1 
111 17,367 2084,929 2 0 1 0 2 2 1 
112 8,836 1387,136 1 0 1 0 2 2 1 
113 15,637 2614,661 2 0 1 0 2 2 1 
114 5,895 1182,680 1 0 1 0 2 1 1 
115 44,042 2878,783 2 4 1 0 4 4 3 
116 40,509 4423,174 2 5 1 0 2 2 2 
117 57,613 4442,853 3 0 5 1 5 3 3 
118 7,585 1505,279 1 3 1 0 4 2 2 
119 168,031 8594,121 5 0 1 0 5 4 3 
120 32,971 2613,072 2 0 1 0 4 3 2 
121 14,834 1508,548 2 0 1 0 3 2 1 
122 3,092 727,447 1 0 1 0 4 1 1 
123 13,161 1845,806 2 0 5 1 3 2 2 
124 16,349 2709,034 2 0 5 1 3 2 2 
125 4,441 884,255 1 0 1 0 3 2 1 
126 19,883 2218,787 2 0 1 0 3 2 1 
127 28,403 2951,462 2 0 1 0 5 2 2 
128 212,019 9349,392 5 0 1 0 5 5 3 
129 23,041 1925,013 2 0 1 0 4 3 2 
130 19,508 2191,370 2 0 1 0 2 2 1 
131 46,877 4228,127 2 0 1 0 3 3 2 
132 47,271 4144,891 2 0 1 0 2 3 1 
133 8,631 1147,645 1 0 1 0 3 2 1 
134 10,421 1868,304 2 0 1 0 3 2 1 
135 1,762 540,077 1 0 1 0 3 1 1 
136 7,726 1158,853 1 0 1 0 3 2 1 
137 3,398 773,163 1 0 1 0 2 1 1 
138 3,183 813,977 1 0 1 0 3 1 1 
139 20,471 2745,953 2 0 1 0 5 2 2 
140 228,720 10137,355 5 0 1 0 5 5 3 
141 36,270 4649,727 2 3 1 0 5 2 2 
142 11,663 1439,140 2 0 1 0 4 2 2 
143 51,393 4096,122 3 0 1 0 4 3 2 
144 100,000 7956,918 4 0 1 0 4 3 2 
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2.2.9. ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS  

Na realização de levantamentos arqueológicos, existem duas funções essenciais: a 

localização de sítios arqueológicos e a estimativa dos tipos de sítios esperados em uma dada 

região ou localidade. Para isso, os arqueólogos utilizam basicamente dois tipos de 

procedimentos metodológicos, bastante conhecidos e aplicados na pesquisa arqueológica. O 

primeiro, denominado levantamento oportunístico, que envolve o reconhecimento de áreas a 

partir de fontes orais e documentais, bem como de informações provenientes de pesquisas 

previamente realizadas na região em estudo. Este procedimento foi o selecionado para esta 

pesquisa, tendo em vista a realidade financeira do projeto. O segundo, conhecido como 

levantamento probabilístico ou sistemático, envolve a aplicação de métodos matemáticos e 

cartográficos para a escolha e definição das unidades amostrais. Este procedimento 

metodológico envolve significativos recursos financeiros, tempo e pessoal qualificado. 

Os trabalhos de gabinete envolveram uma intensa pesquisa em fontes bibliográficas, 

incluindo-se aqui consultas a pesquisadores, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) e instituições de pesquisas nos municípios que integram a Zona de Amortecimento.  

O Instituto Goiano de Pré-História e Antropologia da Universidade Católica de Goiás, no 

início do ano de 2000 desenvolveu pesquisas sistemáticas na área de influência do 

reservatório Rio João Leite, possibilitando a localização, cadastro e escavação de inúmeros 

sítios arqueológicos de valor pré-histórico e histórico. 

2.2.9.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Na área do PEAMP e na sua Zona de Amortecimento, que corresponde a área da APA 

João Leite, existem, aproximadamente 57 sítios arqueológicos dos quais alguns foram objeto de 

pesquisas detalhadas, enquanto outros, apenas cadastrados no Cadastro Nacional de Sítios 

Arqueológicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

Estas áreas atestam uma ocupação desde o período pré-histórico até o período histórico, 

conforme observado na pesquisa bibliográfica para essa área. As cronologias dos assentamentos 

pré-históricos pertencentes aos grupos de agricultores ceramistas variam entre 2.280 +/- 60 

anos A. P. e 1.220 +/- 50 anos A. P, enquanto que para os grupos de caçadores-coletores ainda 

não existem datações absolutas e nem mesmo sítios arqueológicos relacionados a esses grupos. 

As primeiras pesquisas realizadas nessa área remontam ao final de década de 1990, 

quando foram identificados alguns sítios arqueológicos pertencentes a grupos de agricultores 

ceramistas pré-coloniais, localizados à margem direita da BR 153, e no interior do próprio Parque. 
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As pesquisas arqueológicas mais recentes realizadas na área da Zona de 

Amortecimento do PEAMP estão centradas no Projeto de Levantamento e Resgate do 

Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela Construção da Barragem no Rio 

João Leite - GO (Quadro 19) e no Projeto de Levantamento, Monitoramento e Resgate do 

Patrimônio Arqueológico e Histórico Cultural da Área Diretamente Afetada pela Construção da 

Ferrovia Norte/ Sul, no Estado de Goiás (trecho Anápolis - Ouro Verde de Goiás), ainda em 

andamento, na parte norte da ZA (Quadro 20) (Figura 13). 

O primeiro localizou 28 sítios arqueológicos, sendo 17 pré-históricos e 11 históricos, 

porém, deste montante, somente 9 sítios arqueológicos, estão dentro da área do Parque. 

Ressalta-se que, quatro sítios foram considerados como de material de procedência duvidosa. 

QUADRO 19: IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA ZA E PEAMP ESTUDADOS 
NO PROJETO DE LEVANTAMENTO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO DA ÁREA 
DIRETAMENTE AFETADA PELA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM NO RIO JOÃO LEITE - GO. 

NOME DO SÍTIO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÂO UTM TIPO PROJETO 
1- Macaúba PEAMP PEAMP 81 70880/069 6900 Pré-histórico Barragem João Leite
2- Corrente PEAMP e Goianápolis PEAMP e APA (ZA)81 70366/ 069 5882 Pré-histórico Barragem João Leite

3- Dois Irmãos Goiânia e Nerópolis APA (ZA) 81 69648/ 069 3211 Histórico Barragem João Leite
4- Ipê Goianápolis APA (ZA) 81 70652/ 069 5056 Pré-histórico Barragem João Leite

5- Barreiro Goiânia APA (ZA) 81 68127/ 069 4069 Pré-histórico Barragem João Leite
6- Açude da Onça 1 Goiânia e Goianápolis APA (ZA) 81 69029/ 069 3783 Histórico Barragem João Leite
7- Açude da Onça 2 Goiânia e Goianápolis APA (ZA) 81 69290/ 069 3589 Histórico Barragem João Leite
8- Açude da Onça 3 Goiânia e Goianápolis APA (ZA) 81 69147/ 069 3923 Histórico Barragem João Leite
9- Açude da Onça 4 Goiânia e Goianápolis APA (ZA) 81 69419/ 069 3951 Histórico Barragem João Leite

10- João Leite 2 Goiânia APA (ZA) 81 66930/ 069 0362 Pré-histórico Barragem João Leite

11- Hudston 1 Nerópolis e Terezópolis 
de Goiás APA (ZA) 81 74435/ 070 0650 Pré-histórico Barragem João Leite

12- Hudston 2 Nerópolis e Terezópolis 
de Goiás APA (ZA) 81 74423/ 070 0302 Pré-histórico Barragem João Leite

13- Tita Nerópolis e Terezópolis 
de Goiás APA (ZA) 81 73850/ 070 0410 Pré-histórico Barragem João Leite

14- Gameleira Goiânia APA (ZA) 81 68579/ 069 1907 Histórico Barragem João Leite

15- Bananeira PEAMP e Terezópolis de
Goiás PEAMP e APA (ZA)81 72814/ 070 0096 Pré-histórico Barragem João Leite

16- Pau D’Óleo PEAMP PEAMP 81 72203/ 069 7458 Pré-histórico Barragem João Leite
17- Bandeira Goiânia e Nerópolis APA (ZA) 81 70427/ 069 4126 Histórico Barragem João Leite

18- Cana Brava PEAMP PEAMP 81 71195/ 069 6179 Pré-histórico Barragem João Leite

19- Casa Grande PEAMP (antiga sede do 
Parque) PEAMP 81 71895/ 069 8525 Histórico Barragem João Leite

20- Paineira Nerópolis e Terezópolis 
de Goiás APA (ZA) 81 73626/ 069 9768 Pré-histórico Barragem João Leite

21- Lobeira PEAMP PEAMP 81 71877/ 069 6825 Pré-histórico Barragem João Leite
22- Tapera Goiânia e Goianápolis APA (ZA) 81 67438/ 069 3063 Histórico Barragem João Leite

23- Goiabeira PEAMP PEAMP 81 69566/ 069 7667 Histórico Barragem João Leite
24- Mandioca Terezópolis de Goiás APA (ZA) 81 72911/ 069 9889 Histórico Barragem João Leite

*25 - Santa Helena Nerópolis e Terezópolis 
de Goiás APA (ZA) 81 71133/ 069 4484 Pré-histórico Barragem João Leite

*26 - Arranha Gato Goiânia APA (ZA) 81 67970/ 069 1308 Pré-histórico Barragem João Leite
*27 - Japonês Terezópolis de Goiás APA (ZA) 81 73386/ 070 0305 Pré-histórico Barragem João Leite
*28 - Eucalipto PEAMP PEAMP 81 71986/ 069 8414 Pré-histórico Barragem João Leite

*Sítios considerados como locais de duvidosas áreas arqueológicas, após análise do material em laboratório. 
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O segundo projeto ainda está em desenvolvimento, mas até o momento localizou e 

cadastrou, 29 sítios arqueológicos, sendo 08 pré-históricos e 21 históricos (Quadro 20). 
Ressalta-se que, as informações sobre esse projeto ainda são consideradas primárias, tendo 

em vista que as atividades de resgate foram iniciadas em março de 2007. 

QUADRO 20: SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS LOCALIZADOS NO PROJETO DE LEVANTAMENTO, 
MONITORAMENTO E RESGATE DO PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO CULTURAL 
DA ÁREA DIRETAMENTE AFETADA PELA CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE/ SUL, NO 
ESTADO DE GOIÁS (TRECHO ANÁPOLIS - OURO VERDE DE GOIÁS). 

NOME DO SÍTIO MUNICÍPIO UTM TIPO PROJETO 
1. Ipê Campo Limpo de Goiás 81 94832/70 5910 Histórico Ferrovia norte/sul 

2. Canal Campo Limpo de Goiás 81 95080/ 70 5360 Histórico Ferrovia norte/sul 
3. João leite Campo Limpo de Goiás 81 96061/ 70 4082 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 

4. Mata pasto Campo Limpo de Goiás 81 94876/ 70 2927 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 
5. Conceição Campo Limpo de Goiás 81 94495/ 70 2544 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 

6. Maria mendes Campo Limpo de Goiás 81 94686/ 70 2790 Histórico Ferrovia norte/sul 
7. Cará Nerópolis 81 93679/ 69 7740 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 

8. Mangueira Nerópolis 81 93793/ 69 6069 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 
9. Bananeiras Nerópolis 81 93804/ 69 4778 Histórico Ferrovia norte/sul 

10. Represa Nerópolis 81 94693/ 69 3656 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 
11. Taboa Ouro Verde de Goiás 81 97980/ 69 0308 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 

12. S1 Ouro Verde de Goiás 81 98640/ 68 9293 Histórico Ferrovia norte/sul 
13. S2 Ouro Verde de Goiás 82 00161/ 68 4989 Histórico Ferrovia norte/sul 
14. S3 Ouro Verde de Goiás 82 02935/ 68 3583 Histórico Ferrovia norte/sul 

15. Casa azul44 Ouro Verde de Goiás 82 03320/ 68 346081 Pré-histórico Ferrovia norte/sul 
16. Ponto 1 Ouro Verde de Goiás 99743/ 68 4855 Histórico Ferrovia norte/sul 
17. Ponto 2 Ouro Verde de Goiás 82 02638/ 68 3620 Histórico Ferrovia norte/sul 
18. Ponto 3 Ouro Verde de Goiás 82 03425/ 68 3512 Histórico Ferrovia norte/sul 
19. Ponto 4 Não informado 70 2710/ 8194721 Histórico Ferrovia norte/sul 
20. Ponto 5 Não informado 70 2070/ 81 94940 Histórico Ferrovia norte/sul 
21. Ponto 6 Não informado 70 0890/ 81 94920 Histórico Ferrovia norte/sul 
22. Ponto 7 Não informado 70 3240/ 81 93887 Histórico Ferrovia norte/sul 
23. Ponto 8 Não informado 70 2013/ 81 93646 Histórico Ferrovia norte/su 
24. Ponto 9 Não informado 69 9923/ 81 92859 Histórico Ferrovia norte/su 

25. Ponto 10 Não informado 69 9558/ 81 92796 Histórico Ferrovia norte/su 
26. Ponto 11 Não informado 69 560/9 81 93478 Histórico Ferrovia norte/su 
27. Ponto 12 Não informado 69 2909/ 81 95406 Histórico Ferrovia norte/su 
28. Ponto 13 Não informado 69 2703/ 81 95634 Histórico Ferrovia norte/su 
29. Ponto 14 Não informado 69 1195/ 81 96763 Histórico Ferrovia norte/su 

2.2.10. FORMA DE COLONIZAÇÃO DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

O processo de ocupação, na Zona de Amortecimento, remonta ao século XVII, com a 

chegada de colonizadores a Goiás, inicialmente no contexto das entradas e bandeiras, da busca 

por ouro e, posteriormente, com a decadência da mineração, pela expansão da atividade 

agropecuária nos séculos XVIII e XIX. Nesse período houve colonização de imigrantes mineiros e 

paulistas e mais tarde em outras regiões do país. O atrativo para o surto imigratório foi a 

existência de largas faixas de terras férteis e matas, até então inexploradas, na área de 

abrangência da nova capital. A intensa ocupação do território, particularmente no eixo Goiânia-

Anápolis-Brasília, tornou o Centro Sul de Goiás um dos principais destinos migratórios do país. A 

extensão da estrada de ferro vinda do Triângulo Mineiro até Anápolis, o entroncamento rodoviário 
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para o norte do país, assim como, a criação de Goiânia, tornaram-se um marco decisivo na 

ocupação desta parcela do território goiano segundo ESTEVAM (1997). O processo de ocupação 

da Zona de Amortecimento e sua acentuada expansão demográfica, com destaque para a 

segunda metade do século XX, provocaram a fragmentação de territórios e a criação de 

municipalidades a partir, principalmente, de Anápolis, o mais antigo município da região, criado 

em 1887. Nota-se que a partir da criação de Goiânia, nos anos 1930, um novo município surgiu a 

cada década: foram criados Nerópolis (1948), Goianápolis (1958), Ouro Verde de Goiás (1963), 

Terezópolis de Goiás (1992) e Campo Limpo de Goiás (1997). Seguramente, entre 1963 e 1988 

outros municípios não foram criados devido o controle político por parte do regime militar. A 

seguir, o Quadro 21 mostra os municípios da Zona de Amortecimento e os respectivos 

povoados, distritos ou aglomerados e os municípios com os quais mantêm limites geográficos.  

QUADRO 21: NÚCLEOS URBANOS E MUNICÍPIOS LIMÍTROFES DOS MUNICÍPIOS DA ZONA DE 
AMORTECIMENTO 

MUNICÍPIO DISTRITOS, POVOADOS 
E AGLOMERADOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES 

Anápolis Goialândia, Interlândia, 
Joanápolis e Souzânia. 

Abadiânia, Campo Limpo de Goiás, Gameleira de Goiás, 
Goianápolis, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Ouro Verde de Goiás, 

Petrolina de Goiás, Pirenópolis e Terezópolis de Goiás. 
Campo Limpo de Goiás 
(Rodrigues Nascimento) - Anápolis e Ouro Verde de Goiás. 

Goianápolis Miranápolis. Anápolis, Goiânia, Leopoldo de Bulhões, Nerópolis, Senador 
Canedo e Terezópolis de Goiás. 

Goiânia Vila Rica 
Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Goianápolis, 
Goianira, Nerópolis, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e 
Trindade. 

Nerópolis - Anápolis, Goianápolis, Goiânia, Nova Veneza, Ouro Verde de 
Goiás, Santo Antônio de Goiás e Terezópolis de Goiás. 

Terezópolis de Goiás Marinápolis. Anápolis, Goianápolis e Nerópolis. 

Ouro Verde de Goiás - Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Damolândia, Nova Veneza, 
Nerópolis e Petrolina de Goiás. 

Fonte: IBGE / Assembléia Legislativa de Goiás. 
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística 

2.2.11. USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS DECORRENTES 

2.2.11.1 ATIVIDADES ECONÔMICAS NA APA JOÃO LEITE 

A análise dos indicadores demográficos permitiu elucidar as significativas variações 

quali-quantitativas entre os municípios que compõem a Zona de Amortecimento do PEAMP. 

Goiânia e Anápolis hegemonizam as relações com os demais municípios da ZA, tanto por 

serem os principais lócus no que se refere à decisões políticas de âmbito estadual, portanto, de 

poder, mas também pelo seu potencial de produção e consumo. Por certo, os aspectos 

concernentes à dinâmica demográfica, associada aos papéis historicamente atribuídos a 

Goiânia, capital e centro administrativo do Estado de Goiás e a Anápolis, pólo industrial e 

comercial estratégico regional, produziram ao longo da história, efeitos decisivos sobre a 

definição da estrutura produtiva da região e dos municípios em análise. 
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2.2.11.1.1. O PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) DA ZA DO PEAMP. 

No ano de 2003, os municípios da ZA produziram um PIB de R$ 10.099.155, 27,4% do 

total do Estado de Goiás. Dos 08 municípios, Goiânia e Anápolis se destacaram ocupando o 1° 

e 2° lugar, respectivamente, no ranking, contribuindo com 20,8% e 5,8%, na formação de toda 

a riqueza, que somou R$ 36.835.111. Comparando-se a contribuição de cada município na 

formação do PIB total da ZA, nota-se que Goiânia produz 76,2% da riqueza, seguido por 

Anápolis com 21,2% e Nerópolis com 1,7%. Analisando a participação percentual de cada setor 

de atividade na composição do PIB total da ZA, nota-se que predomina o de serviços (61%), 

seguido pela indústria (38%), ficando a agropecuária com a participação mínima (1%). Nota-se 

fortes diferenciações em suas respectivas estruturas produtivas. Percebe-se, então, que 

participação da atividade agropecuária na formação da riqueza total é mais significativa 

naqueles com menores contingentes populacionais e taxas de urbanização, como é o caso de 

Ouro Verde de Goiás (58%). Na indústria o maior índice é no município de Nerópolis (61%) e 

na atividade de serviços, a cidade de Goiânia (64%)(SEPLAN-GO, 2003).  

Deste modo, em relação à produção agropecuária em 2003, cujo montante alcançou a 

soma de R$ 98.667.000, Anápolis foi responsável por mais de 1/3 do total, seguido por Goiânia 

com pouco mais de R$ 18.000.000. O PIB Industrial alcançou em 2003 a casa dos R$ 

3.286.909.000,00, dos quais R$ 2.196.062.000,00 (66,8%), produzidos por Goiânia e, R$ 

970.974.000,00 (29,5%), por Anápolis. Quanto ao PIB dos Serviços, que em 2003 foi de R$ 

5.289.024.000,00, Goiânia participou com R$ 4.369.452.000,00 (82,6%) e, em seguida, 

Anápolis com R$ 819.080.000,00 (15,5%). Portanto, pode-se observar significativas diferenças 

entre os municípios quanto ao volume da produção, ou seja, à magnitude da riqueza produzida, 

esta última fundamental também para se inferir o PIB per capita, que expressa o quanto tocaria 

a cada membro da sociedade se fosse igualmente distribuído. O Brasil apresentou um PIB per 

capita superior a R$ 8 mil, o centro-oeste superior a R$ 9 mil e o estado de Goiás com menor 

índice, inferior a R$ 7 mil (SEPLAN-GO, 2003). 

2.2.11.2 PRODUÇÃO 

O diagnóstico da situação da produção nos municípios da ZA do PEAMP é relevante 

para se compreender o estado atual da pressão que suas populações exercem sobre os 

recursos de seu território. Com este objetivo, optou-se pela análise dos dados relativos à 

produção nos três setores de atividade.  
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2.2.11.2.1. Setor Primário 

De um modo geral, o setor primário, mais incisivamente a agropecuária, tem importância 

capital na economia do estado de Goiás (SEPLAN-GO, 2003), visto que, a produção agrícola da 

região não é significativa no âmbito estadual, com exceção da laranja (8,47%), tomate (7,28%), 

banana (6,61%) e mandioca (4,04%). As culturas de arroz e feijão são, de um modo geral, de 

subsistência. A horticultura é importante, uma vez que 5% dos estabelecimentos agrícolas 

dedicam-se a esta atividade. De modo geral, parte das culturas de hortaliças plantadas na região 

tem apresentado bons índices de produtividade, devido ao cultivo das variedades adequadas. Em 

relação aos hortifrutigranjeiros, Anápolis (30.000t) e Goiânia (25.000t), como pode ser constatado 

pelos seus respectivos volumes de produção, são os mais expressivos. Em relação a posição dos 

municípios da ZA no ranking daqueles com maior produção agrícola no âmbito estadual, Anápolis e 

Nerópolis aparecem em 2º na produção de banana e figo, Goianápolis em 3º na produção de 

abacate e Goiânia em 4º na produção de tangerina. A atividade pecuária na ZA é desenvolvida de 

forma extensiva e é bastante discreta comparativamente a outras regiões do Estado. Em 2004, o 

rebanho bovino era composto de 236.150 cabeças, representando somente 1,15% do total do 

Estado de Goiás. Anápolis, Goiânia e Nerópolis possuem os maiores quantitativos. Entre 1999 e 

2004 ocorreram importantes variações no quantitativo do rebanho bovino nos municípios da ZA, 

com significativo crescimento no período de 1999 a 2001. O rebanho leiteiro em 2004 era 

composto de 31.400 cabeças, 1,4% do total estadual, sinalizando também para sua discreta 

atividade nos municípios da ZA. Anápolis, Goiânia e Nerópolis possuem os maiores quantitativos. 

Também no setor suíno e avícola, Anápolis e Goiânia somavam juntas na produção suína (16.600) 

e avícola (355.500), sendo os municipios com maiores produções. 

2.2.11.2.2. Setor Secundário 

Este setor, composto pela indústria de transformação, extrativa mineral, eletricidade, 

gás e água e construção civil, foi o que apresentou maior concentração de riquezas entre os 

três grandes setores. Os dados ao PIB dos municípios da ZA, por setor de atividade, revelam 

que a indústria está significativamente concentrada nos municípios de Goiânia, Anápolis e, em 

menor escala, Nerópolis. De fato, dos 5.975 estabelecimentos industriais existentes nos 

municípios da ZA em maio de 20061, 85,6% concentravam-se em Goiânia, 12,3% em Anápolis, 

ficando o restante nos demais municípios. Do total de estabelecimentos industriais de Goiânia, 

46,7% deles são do ramo de vestuário, calçados e artefatos de tecido; 14,6% do ramo de 

produtos alimentícios; 5,3% de metalúrgicos; 4,2% de mobiliário; e, 3,18% de produtos minerais 

não-metálicos. Em Anápolis, 23,6% são do ramo de produtos alimentícios; 16,2% de vestuário, 
                                                 
1 SEPLAN -GO /SEPIN / Perfil dos Municípios 
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calçados e artefatos de tecido; 8,0% são de produtos minerais não-metálicos; 6,6 % de 

metalúrgica; 5,6% mobiliário; e, 3,8% do ramo de química. As informações da indústria 

extrativa mineral nos municípios da ZA, disponibilizados pela SEPLAN, revelam que em 2004, 

foram emitidos 35 alvarás de pesquisa, dos quais 10 em Anápolis, 7 em Nerópolis e 6 em 

Goiânia; 33 títulos de lavra, dos quais 11 concessões de lavra (6 em Anápolis e 5 em Goiânia) 

e 22 registros de licença, sendo 16 delas somente em Anápolis.  

2.2.11.2.3. Setor Terciário 

A SEPLAN - GO registrou um total de 22.011 estabelecimentos do comércio varejista, 

dos quais 85,5% em Goiânia, 12,7% em Anápolis, 0,9% em Nerópolis e, o restante, 0,9%, 

distribuídos pelos demais 04 municípios. 

2.2.11.3 ATIVIDADES CONFLITANTES 

Através de observação de campo e de entrevistas a produtores e autoridades locais nos 

municípios da Zona de Amortecimento do PEAMP, considerou-se como atividades conflitantes 

aquelas que levam riscos diretos aos recursos ambientais da ZA. Em relação à ocupação e uso 

do solo na ZA, três situações de conflito foram identificadas: a questão das indenizações de 

proprietários de imóveis abrangidos pela barragem do João Leite; o ceticismo de autoridades 

municipais e produtores rurais de Campo Limpo de Goiás com relação aos estudos e projetos 

ambientais (PNMA e PBA’s da Barragem/SANEAGO); e, a idéia especialmente presente em 

Campo Limpo de Goiás e Ouro Verde de Goiás de que os estudos da APA irão beneficiar 

somente Goiânia (com água de melhor qualidade para seu abastecimento), ficando com os 

demais municípios sem atendimento. 

2.2.11.4 IMPACTOS DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ZA DO 
PEAMP. 

Segundo os entrevistados, um dos principais problemas apontados é o uso 

indiscriminado e sem adequado manejo de agrotóxicos em toda a ZA, nas atividades 

agropecuárias. As obras de construção da ferrovia Norte-Sul e a extração mineral de argila e 

pedra, também tem ameaçando nascentes e causando erosões graves ao solo. Outro 

problema detectado é a expansão da ocupação urbana, onde cerca de 20% do município de 

Anápolis está dentro dos limites da APA João Leite, incluindo parte do seu perímetro urbano, 

onde foram observados os conflitos de uso e ocupação do solo mais relevantes. Devido ao 

processo de urbanização não planejado, ocorrem maiores problemas como despejo de lixo 

doméstico, de construção e lançamento de esgoto em áreas de nascentes e construções 

residenciais em áreas de risco. 
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2.2.12. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

2.2.12.1 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO QUANTO RURAL E URBANA 

A Zona de Amortecimento do PEAMP abriga uma diversidade de sociedades urbanas e 

rurais, desde núcleos urbanos extremamente reduzidos, como é o caso de Ouro Verde de 

Goiás, a outros extremamente complexos, como é o caso de Goiânia e Anápolis que, somados, 

chegam a mais de 1 milhão de habitantes. Os indicadores demográficos permitem afirmar que 

a ZA é acentuadamente populosa, o que se expressa em sua elevada densidade demográfica, 

e concentrada fundamentalmente nas cidades de Goiânia e Anápolis. Entretanto, a elevada 

taxa de urbanização da ZA tem tido um acréscimo reduzido nesta década. Segundo as 

estimativas da população durante o ano de 2001 a 2005, a taxa no estado de Goiás apresenta 

em sua área urbana 90,12% e em sua área rural 9,88%. Na ZA a população na área urbana 

apresenta taxa de 98,85 e na área rural 1,15. Os dados indicam ainda que a população da área 

continuará em crescimento, ainda que em ritmo mais lento. 

2.2.12.2 GRAU DE ESCOLARIDADE 

Segundo dados do Censo Demográfrico (IBGE, 2000), a taxa de alfabetização da ZA é 

bastante superior à média do estado de Goiás, apresentando 90,8% enquanto a do estado 82,82% 

(1991). A taxa da ZA manteve superior no ano de 2000, com 94,3% e o estado 89,2%.  

2.2.12.3 DISTRIBUIÇÃO POR SEXO 

A distribuição da população por sexo é um importante indicador na definição do seu 

perfil socioeconômico e cultural, assim como na definição de políticas públicas voltadas para 

segmentos populacionais específicos. A distribuição da população por sexo, em Goiás, registra 

um ligeiro predomínio do sexo masculino com taxa média de 50% durante o período de 1970 a 

1996. Tal situação se altera no censo demográfico de 2000, quando o Estado atinge uma 

Razão de Sexo de 49,82% (masculino) e 50,18% (feminino), fato que pode ser explicado, em 

parte, pela tendência de urbanização do Estado. Já a distribuição da população por sexo no 

Brasil, registra o predomínio do sexo feminino com taxa média de 50% e o masculino com 49% 

durante todo o censo demográfico no período de 1970 a 2000. 

2.2.12.4 ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL - IDHM 

O IDH-M é um indicador sintético composto por três dimensões: o PIB per capita, 

corrigido pelo poder de compra; a longevidade, mensurada pela expectativa de vida ao nascer; 

e, a educação, avaliada pelo índice de analfabetismo e pela taxa de matrícula em todos os 
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níveis de ensino. Esse índice é também um importante instrumento para se inferir a eficácia e a 

eficiência das políticas públicas, especialmente no que refere à geração de trabalho e renda, 

saúde e educação. Os dados estimados mostram a evolução do IDH-M no Brasil com índice de 

desenvolvimento entre 0,70 a 0,72 e no estado de Goiás índice de 0,70 a 0,73, considerando-

se os censos demográficos de 1991 e 2000. 

Podemos observar, que alguns dos municípios tiveram uma acentuada piora na 

qualidade de seu índice, como é o caso de Goianápolis e Ouro Verde de Goiás que caíram de 

posições, respectivamente de 174 para 217 (Goianópolis) e 140 para 176 (Ouro Verde de 

Goiás). Apenas Nerópolis de 25 para 20 e Terezópolis de Goiás de 208 para 203 registraram 

melhora em suas posições. O nível de desenvolvimento durante o período de 1991 a 2000, 

aponta as variações nos índices para cada município e para o Estado de Goiás. Apenas os 

municípios de Nerópolis (12,62%), Ouro Verde de Goiás (11,47%) e Terezópolis de Goiás 

(16,86%) tiveram variações acima da média estadual (10,86%), sendo ela maior em 

Terezópolis de Goiás (16,86). Na outra ponta, os que tiveram as menores variações e, abaixo 

da média estadual, foram Goiânia (6,94%), Goianápolis (9,01%) e Anápolis (9,29%).  

O crescimento da educação, censo realizado no período de 1991 a 2000, aponta o 

Estado de Goiás superior em relação ao Brasil. O estado apresenta um índice de 0,76 a 0,86, 

enquanto o índice nacional 0,75 a 0,85. Na dimensão longevidade, o Estado de Goiás 

apresentou maior variação (0,67 a 0,74) quanto ao Brasil (0,66 a 0,71). A dimensão da renda 

para o Brasil foi superior (0,68 a 0,73) em relação ao estado de Goiás (0,67 a 0,72). O 

rendimento nominal mensal do trabalho, torna-se um importante indicador, sendo assim, os 

valores do rendimento nacional e do estadual apresentam taxas de +01 a 02 salários mínimos, 

sendo a renda estadual (32%) e a nacional. (26%).  

2.2.13. SANEAMENTO BÁSICO 

2.2.13.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

As áreas urbanas dos municípios que integram a Zona de Amortecimento do PEAMP, 

situados a montante da Barragem João Leite, apresentam bons índices de atendimento por 

abastecimento d’água. O maior índice de atendimento é no município de Campo Limpo de 

Goiás 100%, logo depois vem Anápolis com 96,2%. Dois municípios captam água para seus 

sistemas de abastecimento na Bacia do Rio João Leite: Terezópolis de Goiás, cujo manancial é 

o córrego dos Macacos, onde a captação é de 20 l/s e Campo Limpo de Goiás, cujo manancial 

é o Rio João Leite, onde a captação é de 18,00 l/s. A captação do João Leite que se encontra 

dentro da área urbana de Goiânia, apresenta indicadores crescentes de degradação da 
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qualidade da água. A estação conta atualmente com capacidade de até 2,2m3/s em picos de 

vazão. Também foram efetuadas as projeções do crescimento demográfico das populações 

urbanas para períodos de 5 em 5 anos, até o ano de 2025, assim como das demandas médias 

de água, essas avaliadas considerando uma taxa média de consumo de 150 l/hab/dia. 

2.2.13.2 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

Das localidades situadas na Zona de Amortecimento do PEAMP, a montante da 

barragem, somente Anápolis conta com sistema de esgotamento sanitário. O atendimento por 

coleta no município de Anápolis é da ordem de 52,9%, sendo que na região específica da ZA o 

índice é bastante elevado e quase todo o esgoto coletado é vertido para tratamento na bacia 

do ribeirão das Antas, seu receptor final. 

2.2.14. EXPECTATIVAS DE REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES LOCAIS E 
PRODUTORES EM RELAÇÃO ÀS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (UC’S) - APA / PEAMP. 

Foram entrevistados produtores e representantes de organizações locais de todos os 

municípios da APA João Leite. A grande maioria dos entrevistados, 25 deles, pertence a 

organizações de abrangência local, restando 04 de alcance regional e, quando da realização das 

entrevistas, todos disseram que estavam a par da existência do PEAMP e da APA João Leite. 

Quando perguntados se atualmente as UC’s são importantes para seus municípios, 27 

responderam que sim e somente 02 disseram que em parte. Pelas respostas obtidas constata-se 

que os entrevistados estão bastante clarividentes quanto às dificuldades e oportunidades na APA 

João Leite. Cabe destacar a intolerância manifesta quanto ao uso de agrotóxicos e extração 

mineral (água, pedra e argila); à expansão urbana acompanhada da não destinação sustentável 

dos resíduos sólidos urbanos (lixo). Há uma forte preocupação de caráter ambientalista, portanto, 

preservacionista, em relação aos recursos da UC. Ao mesmo tempo, verifica-se um certo 

otimismo direcionado à possibilidade de uma reconversão dos atuais paradigmas produtivos e de 

relação com a APA, para um modelo eminentemente sustentável, resultado de um amplo 

trabalho de conscientização e educação, acompanhado por um incisivo e consistente conjunto 

organizado de medidas concretas governamentais, que vai desde a utilização de compensações 

pela preservação ao poder público local, ao apoio direto e irrestrito aos produtores rurais. 

2.2.15. LEGISLAÇÃO FEDERAL E ESTADUAL PERTINENTE 

O principal suporte legal para o programa brasileiro de conservação da biodiversidade e 

de sua utilização sustentável está na própria Constituição Federal da República de 1988, que 

dedicou todo um capítulo (art. 225) ao meio ambiente. 
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Na Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB, o Brasil como primeiro signatário e, 

também, pelo fato de ser o país detentor da maior diversidade do planeta, tem-se aplicado em 

cumprir os termos: 

I - tratar a diversidade biológica em toda sua amplitude; 

II - tratar da conservação da biodiversidade biológica, da utilização sustentável de seus 

componentes e da repartição justa e equilibrada dos benefícios derivados da utilização dos 

recursos genéticos; 

III- incluir todas as diferentes formas de manejo da diversidade biológica; 

IV- contemplar os principais instrumentos para subsidiar o planejamento do uso e 

gerenciamento da diversidade biológica. 

Assim, a proteção e conservação dos recursos naturais depende não só da aquisição 

de mais conhecimento para justificar melhor as propostas de proteção, como também, da 

organização e interação de órgãos de governos, federal, estaduais e municipais, e da 

sociedade como um todo, de modo a acatarem, de uma forma verdadeira, as medidas de 

preservação desse patrimônio na elaboração e execução da legislação ambiental.  

2.2.15.1 SUMÁRIO DESCRITIVO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA UNIDADES 
DE CONSERVAÇÃO 

− Lei nº 9.985, de 08 de julho de 2000 - "Regulamenta o artigo 225, parágrafo 1º, 

incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza e dá outras providências".  

− Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 - Dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental e dá outras providências. 

− Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

− Lei nº 6.513, de 20 de dezembro de 1977 - Dispõe sobre a criação de Áreas 

Especiais e de Locais de Interesse Turístico; sobre o inventário com finalidades turísticas dos 

bens de valor cultural e natural; acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 4.132, de 10 de setembro 

de 1962; altera a redação e acrescenta dispositivo à Lei nº 4.717, de 29 de junho de 1965; e dá 

outras providências. 

− Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal - Determina a proteção 

de florestas nativas e define áreas de preservação permanente.  
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− Decreto nº 4.340, de 22/08/2002 - Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de 

julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

- SNUC, e dá outras providências. 

− Decreto nº 4.519, de 13/12/2002 - Dispõe sobre o serviço voluntário em Unidades 

de Conservação Federais, e dá outras providências. 

− Decreto nº 99.274, de 06/06/1990 - Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 

1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõem, respectivamente sobre a 

criação de Estações Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, e dá outras providências.  

− Resolução CONAMA nº 02/1996 - Dispõe sobre a implantação de Unidades de 

Conservação como critério compensatório para reparação de danos ambientais. 

− Resolução CONAMA Nº 13/1990 - Dispõe sobre áreas circundantes, num raio de 10 

(dez) quilômetros, das Unidades de Conservação. 

− Resolução CONAMA nº 12/1989 - Dispõe sobre proibição de atividades em Área de 

Relevante Interesse Ecológico - ARIE’s, que afetem o ecossistema. 

− Resolução CONAMA Nº 10/1988 - Dispõe sobre a regulamentação das APAs - Data 

da legislação: 14/12/1988 - Publicação DOU: 11/08/1989   

− Resolução CONAMA Nº 11/1988 - Dispõe sobre as queimadas nas Unidades de 

Conservação - Data da legislação: 14/12/1988 - Publicação DOU: 11/08/1989  

− Resolução CONAMA Nº 11/1987 - Dispõe sobre a declaração da Unidades de 

Conservação, várias categorias e sítios ecológicos de relevância cultural - Data da legislação: 

03/12/1987 - Publicação DOU: 18/03/1988  

− Resolução CONAMA Nº 04/1987 - (não publicada) Dispõe sobre a declaração que 

define sítios de relevância cultural todas as Unidades de Conservação, Monumentos Naturais, 

Jardins Botânicos, Jardins Zoológicos e Hortos Florestais, criados a nível federal, estadual e 

municipal - Data da legislação: 18/06/1987  

− Moção CONAMA Nº 74/2006 - Solicita a criação de uma força tarefa visando 

identificar áreas para criação de unidades de conservação e o estabelecimento de uma Política 

Nacional de Conservação para o Bioma Cerrado - Data da legislação: 03/04/2006 - Publicação 

DOU: 04/04/2006  

− Moção CONAMA Nº 45/2002 - Dispõe sobre a criação de Grupo de Trabalho para 

regularização de superposições entre Terras Indígenas e Unidades de Conservação-UCs. - 

Data da legislação: 05/12/2002 - Publicação BS/MMA: 08/01/2003  
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2.2.15.2 SUMÁRIO DESCRITIVO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA A 
CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA FLORA 

− Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Institui o novo Código Florestal. 

− Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981 - Dispõe sobre a criação de Estações 

Ecológicas, Áreas de proteção Ambiental e dá outras providências. 

− Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989 - Estabelece medidas para a proteção das 

florestas existentes nas nascentes dos rios e dá outras providências. 

− Decreto nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984 - Dispõe sobre as Reservas 

Econômicas e Áreas de Relevante Interesse Ecológico, e dá outras providências.  

− Decreto nº 97.628, de 10 de abril de 1989: Regulamenta o art. 21 da Lei N° 4.771, 

de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e dá outras providências.  

− Decreto nº 1.922, de 05 de junho de 1996 - Dispõe sobre o Reconhecimento das 

Reservas particulares do patrimônio Natural, e dá outras providências. 

− Decreto nº 2.661, de 8 de julho de 1998 - Regulamenta o parágrafo único do art. 27 

da Lei n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de 

normas de precaução relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá 

outras providências. 

− Decreto nº 3.420, de 20 de abril de 2000 - Dispõe sobre a criação do programa 

Nacional de Florestas - PNF, e dá outras providências. 

− Resolução do CONAMA nº 300, de 20 de março de 2002 - Complementa os casos 

passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da Resolução nº 278, de 24 de maio de 

2001. 

− Resolução do CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre os 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios 

artificiais e o regime de uso do entorno. 

− Resolução do CONAMA nº 303, de 20 de março de 2002 - Dispõe sobre 

parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente. 

− Lei n° 11.284, de 2 de março de 2006 - Dispõe sobre a gestão de florestas públicas 

para a produção sustentável; institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço 

Florestal Brasileiro - SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal - FNDF; altera as 

Leis nº 10.683, de 28 de maio de 2003, e nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972, nº 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, e a de nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e a de nº 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, e ainda a de nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e dá outras providências.  
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2.2.15.3 SUMÁRIO DESCRITIVO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PARA A 
CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL DA FAUNA 

− Lei Nº 5197/67, que dispõe sobre a proteção da fauna e dá outras providências; 

− Lei Nº 9605/98 na seção I dos Crimes Contra a Fauna; 

− Lei Nº 7173/83, que dispõe sobre o estabelecimento e funcionamento de jardins 

zoológicos e dá outras providências; 

− Lei nº 7.679, de 23 de novembro de 1988 - Dispõe sobre a proibição da pesca de 

espécies em períodos de reprodução e dá outras providências; 

− Instrução Normativa 109/97 e Portaria 332/90 que dispõe sobre a pesquisa da fauna 

em unidades de conservação e em todo território nacional respectivamente; 

− Portaria 142/92 que regulamenta a instalação de criadouros comerciais de tartaruga e 

tracajá; 

− Portaria 070/96 que regulamenta o comércio de tartaruga, tracajá, seus produtos e 

subprodutos; 

− Portaria117/97 que regulamenta o comércio de produtos e subprodutos da fauna 

silvestre brasileira, proveniente de criadouro comercial; 

− Portaria 118-N/97, que normaliza o funcionamento de criadouros de animais da fauna 

silvestre brasileira com fins econômicos e industriais; 

− Portaria 139-N/93 que normaliza o registro na qualificação de criadouro 

conservacionista; 

− Portaria 102/98, que normaliza o funcionamento dos criadouros de animais  da  fauna 

silvestres exótica com fins econômicos e industriais; 

− Portaria 33/98, que mantém a proibição de importação e do transporte interestadual 

de espécimes de javali, Sus scrofa scrofa; 

− Portaria 93/98,que normaliza a importação e exportação de espécimes vivos, produtos 

e subprodutos da fauna silvestre brasileira e da fauna silvestre exótica; 

− Instrução Normativa 02/01, que determina a identificação individual de espécimes da 

fauna silvestre brasileira e de espécimes da fauna exótica mantida em cativeiro nas categorias 

de registro junto ao IBAMA; 

− Instrução Normativa 003/99, que estabelece os critérios para o licenciamento 

ambiental de empreendimentos e atividades que envolvam manejo de fauna silvestre exótica e 

de fauna silvestre brasileira em cativeiro; 
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− Portaria 016/94, que normaliza a manutenção e criação de animais silvestres 

brasileiros para subsidiar pesquisa científica; 

− Portaria 126/90, que normaliza a implantação de criadouro comercial de jacaré; 

− Portaria 119/92, normaliza a comercialização de peles de crocodilianos brasileiros das 

espécies Caiman c. yacare e Caiman c. crocodilus, produzidos pelos criadouros comerciais 

devidamente legalizados; 

− Portaria 1407/70, que regulamenta os clubes ou sociedade amadorística de caça e 

tiro ao vôo; 

− Instrução Normativa 001/89 , que estabelece os requisitos recomendáveis para 

ocupação de alojamentos em jardins zoológicos; 

− Portaria 019/90, que proíbe a permuta de animais entre zoológicos, criadouros 

científicos e comerciais que estejam regularizados junto ao IBAMA; 

− Portaria 2314/90, que regulamenta a implantação de criadouros comerciais de 

borboletas da fauna silvestre brasileira; 

− Instrução Normativa 005/01, que normaliza as atividades de criadouros amadoristas 

de passeriformes da fauna silvestre brasileira; 

− Decreto 3.945/01, que cria o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético; 

− Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 1967 - Dispõe sobre a proteção e estímulos 

à pesca e dá outras providências. 

− Medida provisória 2186-16/01, que dispõe sobre os bens, os direitos e as obrigações 

relativos: I - ao acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na 

plataforma continental e na zona econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção. 

− Resolução 001/02, que estabelece procedimentos de controle da remessa temporária 

ou definitiva de componente do patrimônio genético. 

2.2.15.4 SUMÁRIO DESCRITIVO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL SOBRE ÁGUA E 
ESGOTO 

− Resolução CONAMA nº 10/88 - Referente às APA´s e à integridade dos 

ecossistemas terrestres e hídricos : deve-se proteger e conservar a biota ( terrestre e aquática ) 

dentro da unidade de conservação. 
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− Resolução CONAMA nº 10/88 - Referente ao uso de agrotóxicos em APA´s: não é 

admitida nas zonas de uso agropecuário a utilização de agrotóxicos e outros biocidas que 

ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. O 

IBAMA relacionará as classes de agrotóxicos de uso permitido nas APA´s. 

− Lei Federal nº 6.902, 27/04/81 - Referente às APA´s, quanto ao uso do solo, recursos 

hídricos e integridade dos ecossistemas terrestres e aquáticos ameaçados de extinção: deve-se 

limitar e proibir atividades que provoquem acelerada erosão das terras e/ou acentuado 

assoreamento das coleções hídricas e extinção das espécies raras da biota regional. 

− Resolução CONAMA nº 10/88 - Referente aos esgotos dentro de APA´s: deve-se 

implantar o sistema de coleta e tratamento de esgotos nas áreas urbanas. 

2.2.16. POTENCIAL DE APOIO ÀS UCS 

2.2.16.1 INFRA-ESTRUTURA 

Dos municípios que compõem a Zona de Amortecimento do PEAMP e, portanto, 

apresentam potencial de apoio ao Parque, sem dúvidas, Goiânia e Anápolis se destacam e são 

bem diferenciados dos outros municípios em termos de infra-estrutura urbana, tanto física 

quanto social, sendo então referência para os demais. Hierarquicamente Goiânia vem em 

primeiro lugar bem a frente de Anápolis, que é a segunda e posteriormente, Nerópolis com uma 

pequena infra-estrutura. Os demais apresentam uma alta dependência dos dois municípios 

pólos. Na área da saúde, dos leitos hospitalares existentes na região 80% deles estão em 

Goiânia e 18,5% em Anápolis dando uma exata condição da predominância dos dois 

municípios, o mesmo ocorre na área da educação, onde 77,5% das escolas estão em Goiânia 

e 18,8% em Anápolis.   

2.2.16.2 TURISMO 

A região de Goiânia e Anápolis não apresenta grandes atrativos nesse setor, existindo 

basicamente o turismo “de negócio”, ligado a eventos como congressos, seminários e algumas 

festas tradicionais. Goiânia funciona, também, como um entreposto e base de apoio para 

alcançar algumas áreas de grande chamativo ao turismo como Caldas Novas, Três Ranchos, 

rio Araguaia, Alto Paraíso, Terra Ronca e outros. O turismo, na área, está restrito a pequenos 

empreendimentos de lazer que atende basicamente a população local, nesse aspecto destaca-

se a Unidade Ecológica Santa Branca, no município de Terezópolis de Goiás, trata-se de uma 

“fazenda ecológica” particular que explora comercialmente o turismo dito ecológico. 
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2.2.16.3 REDE DE SERVIÇOS 

Nesse setor, os municípios envolvidos com grande prevalência estão Goiânia e em 

seguida Anápolis. Goiânia representa mais de 85% de toda a rede de serviços oficialmente 

registradas, vindo Anápolis em seguida com pouco menos de 13%, isto é, as duas somam 98% 

do total.  

2.2.16.4 COMUNICAÇÃO 

Também na área de comunicação, ocorre uma grande concentração nos dois 

municípios pólos, muito embora todos os demais sejam atendidos em praticamente todos os 

setores por integrarem uma área de abrangência de todos os sinais de comunicação como 

rádio, televisão, telefonia móvel ou fixa e também de jornais. Todos os municípios recebem 

diariamente jornais da capital. 

2.2.16.5 ENERGIA ELÉTRICA 

Todos os municípios da região são servidos com rede de energia elétrica com um 

atendimento de praticamente 100% da população seja urbana ou rural, sendo os municípios 

que mais consomem energia são Goiânia (468.954) e Anápolis (113.041) consumidores. 

2.2.16.6  TRANSPORTE 

A localização do Parque é privilegiada em relação à infra-estrutura de transporte com 

destaque para a BR 153 que corta o PEAMP. Trata-se da principal rodovia do Estado no trecho 

que liga Goiânia ao Distrito Federal passando por Anápolis. Outras rodovias importantes em 

relação ao Parque são a GO-080, ligando Goiânia a Nerópolis com o norte do Estado e o Tocantins, 

e a GO-222 que liga Nerópolis a Anápolis, margeando as nascentes do Rio João Leite. 

2.2.17. POTENCIAL À GESTÃO PARTICIPATIVA  

A relação abaixo indica as organizações governamentais, não-governamentais e 

iniciativa privada que apresentam potencial na gestão participativa apoiando o PEAMP e a 

Zona de Amortecimento. 

2.2.17.1 ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE 

• Município de Anápolis: 

Prefeito: Pedro Fernando Sahium 

Secretário Municipal do Desenvolvimento Urbano Sustentável: Fábio Maurício Corrêa. 
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Diretor de Meio Ambiente: Luiz Henrique Fonseca Ribeiro 

Contato: (62) 3902-1239 

• Município de Campo Limpo de Goiás: 
Prefeito: Joaquim Silveira Duarte 

Secretário de Meio Ambiente, Transporte e Ação Urbana: Altamiro Gomes da Silva 

Contato: (62) - 3345-1402 / 3345-1278 

• Município de Goiânia 
Prefeito: Íris Rezende Machado 

Presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente: Clarismino Luiz Pereira Júnior 

Contato: (62) 3524-1421/3524-1416 

• Município de Goianápolis 

Prefeito: Waldecino Ferira Neto 

Secretário de Meio Ambiente: Cláudio Zilmar Schumacher 

Contato: (62) 3341-2065 / 2017 

• Município de Nerópolis 

Prefeito: Wilmar Martins Teixeira 

Secretária de Ação Urbana, Meio Ambiente, Habitação e Obras: Sônia Maria Teixeira 

Contato: (62) - 3513-1307 ramal 214 

• Município de Terezópolis de Goiás 

Prefeito: Uilton Pereira dos Santos 

Secretário de Ordenamento, Ação Urbana, Indústria, Comércio e Meio Ambiente: João 

Luiz Freitas Neto 

Contato: (62) 3348-1388 

• Município de Ouro Verde de Goiás 

Prefeito: Anízio Florentino Alves 

Secretária de Saúde e Meio Ambiente: Renata Juliana dos Santos 

Contato: (62) 3342-1122 / 3342-1222 

Considera-se ainda fundamentais as organizações com responsabilidades urbanísticas 

do município de Goiânia, como a Secretaria de Planejamento Municipal (SEPLAM), assim 

como o órgão gestor da região Metropolitana de Goiânia, junto à Secretaria de Planejamento 

do Estado de Goiás (SEPLAN). 
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Interlocutores fundamentais são os conselhos: Estadual de Meio Ambiente (CEMAM) e 

de Recursos Hídricos (CERH) e os comitês: da bacia Hidrográfica do Meia Ponte, de Gestão do 

PEAMP e, ainda, o Conselho Consultivo da APA João Leite. 

2.2.17.2 ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS - ONG’S. 

Quanto às Organizações Não Governamentais - ONG’s, nota-se que estão presentes em 05 

dos 11 municípios da RE e somam um total de 20. Destas, 15 estão localizadas em Goiânia. 

• Anápolis 
- Associação Anapolina de Proteção ao Meio Ambiente - AAPMA 

CNPJ: 01.231.091/0001-39 

Endereço: Rua Calixto Abdala, nº 76 

Bairro: Centro - CEP: 74000-000 

Telefone: (62) 324.2089  Fax: (62) 324.0179 

• Goiânia 
- Associação Brasileira Para Conservação das Tartarugas - Pró-Tartaruga  

CNPJ: 37.285.582/0001-00 

Endereço: Rua 4, 515 - Ed. Parthenon Center, sala 1207 

Bairro: Centro - CEP: 74020-060 

Telefone: (62) 3223 9216  Fax: (62) 3223 9216 

E-mail: protartaruga@terra.com.br 

- Fundação Pró-Cerrado 
CNPJ: 86.819.323/0001-27 

Secretário Geral: Adair Antônio de Fitas Meira 

Endereço: Av. H esquina com Rua 72 - Parque das Crianças 

Bairro: Jardim Goiás - CEP: 74810-070 

Telefone: (62) 846.6189  Fax: (62) 846.6184 

E-mail: pro-cerrado@uol.com.br 

- Centro de Desenvolvimento Agroecológico do Cerrado - CEDAC 
CNPJ: 03.786.980/0001-98 

Diretor Executivo: Roni Barbosa 

Endereço: Rua C-233 s/n, Quadra 572, Lote 02 

Bairro: Setor Nova Suíça - CEP: 74290-040 

Telefone: (62) 3251.6281 - 3251.4075  Fax: (62) 3251.4075 

E-mail: cedac@cedac-ong.org.br 
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- Instituto Brasil Central (de Cerrado) - IBRACE 
CNPJ: 02.042.513/0001-90 

Pres.: Alda Maria Borges Cunha 

Endereço: Rua 1ª Avenida, 364 

Bairro: Setor Universitário - CEP: 74605-020 

Telefone: (62) 3202 1620 - 3225.2801  Fax: (62) 3202 2161 - 3212.1738 

E-Mail: ibrace@ih.com.br 

- Associação para Recuperação e Conservação do Ambiente - ARCA 
End: Av. Universitária, 1440 Departamento de Arquitetura da UCG St. Universitário 

CEP 74605-010 - CNPJ: 00.904.326/0001-43 

Fone: 3218-5768  

Pres.: Miraci Kuramoto Nucada 

Endereço: Rua 240, nº 129 - ST Universitário 

Bairro: Setor Marista - CEP: 74605-170 

Telefone: (62) 3241.6987  Fax: (62) 3241.6987 

Rua 240 Qd. 94 Lt. 15 n° 129, Setor Universitário 

Telfax: (62) 3565-2588 

E-mail: arcagyn@zaz.com.br / arcagyn@terra.com.br 

- Grupo Nativa 
Pres.: Fábio Martinelli 

Rua C-197, Qd. 497 Lt. 02, Jardim América - CEP: 74270-030 

Tel.: (62) 3252-1663 / Fax: (62) 3285-7752  

E-Mail: nativa@nativa.tur.br 

- Sociedade de Defesa dos Recursos Naturais - SODERNA 
Pres.: Marilda da Conceição Ribeiro (3524-8517/3524-8520) 

Campus Samambaia, Prédio ICB - 1 (térreo) - CEP: 74001-970 

Tel.: (62) 3521-1186  Fax: (62) 3521-1190 

E-Mail: marildaribeiro@ig.com.br 

- Gente do Meio Ambiente - GEMA 
Pres.: Milton Torres Mendes 

Alameda Couto Magalhães, 459, Apt. 904 Setor Bela Vista Ed. Sangal 

CEP: 74823-410 

Tel.: (62) 3255-1008/ 9977-8964 

E-Mail: torsmilton42@hotmail.com 
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- Sociedade Protetora dos Animais 
Pres.: Dr. Randow Barbosa de Moura 

Av. Deputado Jamel Cecílio n° 2025, Setor Pedro Ludovico - CEP: 74093-250 

Tel.: (62) 3242-0598  Fax: (62) 3241-6556 

- Instituto Goyá 
Pres.: Marco Antônio Sperb Leite (casa-32921074) 

Rua 2, n°230, sala 310, Ed.Carlos Chagas, Centro - CEP: 74013-020 - Goiânia - GO 

Telefax: 3225-2474   

E-Mail: institutogoya@uol.com.br 

- Grupo Espeleológico Goiano - GCO 
Pres.: Eliana Lopes de Carvalho 

Rua 58 Qd. 106 Lt. 09 n° 94 Ed. Valdemar Dutra Apt. 104 - CEP: 74055-170 

Tel.: 3233-8302 (Emílio- casa) ou 9616-7477(PT)  

Goiânia-GO 

- Associação Cultural Bernardo Élis dos Povos do Cerrado 
Pres.: José Lino Curado 

Rua C-237, n°189 - Jardim América - CEP:74290-140 

Telefax: 3274-1384 

Email: bbelis@ih.com.br 

- Fundo para a Conservação da Onça - Pintada - Jaguar Conservation Fund 
Pres.: Leandro Silveira 

Av. Perimetral Norte, n° 10999, Lt. 103, residencial Mirante do Sol, Goiânia II 

CEP: 74665-150 

Fone: (62) 9953-7566 - Ana / 919-3171  Fax: 3215-5653 (provisório) 

E-mail: silveira@procarnivoro.org.br 

- GEOAMBIENTE - Associação dos Agentes Ambientais do 3° Setor - Grupo 
Voluntário do Estado de Goiás 

Pres.: Antônio Souto  

Av. Goiás n°112 sala 705 Ed. Tropical – Centro - CEP: 74010-010 

Fone: 3224-3129/3224-0202   Fax: 3223-9068 
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• Senador Canedo 

- Organização VINAEP - Vida, Natureza, Ecologia e Preservação 

CNPJ: 04.872.849/0001-06 

Endereço: Av. Dom Emanuel, Qd. 28, Lt. 01 

Bairro: Centro - CEP: 75250-000 

Telefone: (62) 3512.1107 

Outras Entidades 

• Terezópolis de Goiás 

- Fazenda Santa Branca 
Proprietário: Geremias Lunardele Neto 

CEP: 75001-970 - Anápolis - GO Caixa Postal 433 

CEP: 75175-000 - Terezópolis de Goiás - GO Caixa Postal 19 

Telefax: (62) 314-4777 

E-Mail: sbranca@zaz.com.br 

- Associação dos Moradores da Fazenda Santa Branca 
Pres.: Joilton Alves Baião 

CEP: 75001-970 - Anápolis - GO Caixa Postal 433 

CEP: 75175-000 - Terezópolis de Goiás - GO Caixa Postal 19 

Telefax: (62) 314-4777 

E-Mail: sbranca@zaz.com.br 

- Patrulha Ecológica  
Ps. Vicente de Paula Pinto 

Rua 105, nº 382 - Setor Sul - Cep: 74.080-300 - Goiânia -GO 

Fone: (62) 32230475 

2.2.17.3 COOPERATIVAS 

Em Goiânia há uma grande diversificação de cooperativas e nos demais municípios 

prevalecem organizações mais vinculadas ao rural, especialmente de laticínios e sindicatos 

rurais patronais e de trabalhadores. O Quadro 22 evidencia a categoria Cooperativas que 

podem desempenhar um papel importante na gestão participativa do PEAMP e Zona de 

Amortecimento. 
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QUADRO 22: COOPERATIVAS NA ZONA DE AMORTECIMENTO 
MUNICÍPIOS COOPERATIVAS 

Anápolis 

• Cooperativa de Produção dos Profissionais de Manutenção de Veículos Automotores de Anápolis - 
COPERAUTO 

• Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED / Anápolis 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Médicos e Outros Profissionais da Saúde de Anápolis e 

Região - UNICDI 
• Cooperativa Crédito Rural de Anápolis Ltda CDIRURAL - CAPA  

Goiânia 

• Cooperativa Industrial de Suinocultura do Estado de Goiás Ltda - COOPERSUINOS 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Com. de Confecção de Goiânia Ltda - CDIGOÍAS - 

LOJCD 
• Cooperativa de Ensino Superior de Goiás - COESGO 
• Cooperativa Habitacional dos Servidores Militares e Civis - COHASMIC 
• Cooperativa Agronegócio de Avestruz Centro - Oeste - COOVESTRUZ 
• Cooperativa Central de Laticínios de Goiás - CENTROLEITE 
• Cooperativa de Usuários de Assistência Médica - USIMED / GOIÂNIA 
• Cooperativa de Consumo dos Motoristas de Goiânia Ltda - MOTORISTA DE GOIÂNIA 
• Cooperativa Mista dos Servidores da Universidade Federal de Goiás e demais Trabalhadores de 

Empresas Públicas e Privadas do Estado de Goiás - COOPER-UFG 
• Cooperativa de Materiais para Construção do Estado de Goiás - COOPER-DE 
• Cooperativa de Crédito Rural Goiáscarne Ltda - CDIGOIÁS CARNE 
• Cooperativa Central de Crédito de Goiás Ltda - SICOOB GOIÁS CENTRAL 
• Cooperativa de Crédito Rural dos Agropecuaristas de Goiânia Ltda - CDIGOIÁS CDISGPA 
• Cooperativa Goiana de Economia de Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde Ltda - UNICD-GOIÂNIA 
• Central das Cooperativas de Crédito do Brasil Central - UNICD BRASIL CENTRAL 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Advogados Goiânia - CDIJUR 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Bancários Goiânia Ltda - CDIGOIÁS CDIFORTE 
• Cooperativa de Crédito Mútuo dos Engenheiros e Arquitetos das Microrregiões de Goiânia e Anápolis 

Ltda - CDIGOIÁS ENGECD 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Servidores e Funcionários da Secretaria da Fazenda do 

Estado de Goiás - CDIGOIAS CDIAFFEGO 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais de Saúde de Goiânia e região Ltda - 

CDIGOIÁS CDISAÚDE 
• Cooperativa de Crédito Mútuo dos Médicos das Microrregiões de Goiânia e Anápolis -CDIGOIÁS 

CDMED 
• Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Cortos de Seg. Cap. de Pv. Privadas da Microrregião 

Goiânia - CDIGOIÁS CDICOR 
• Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores da Polícia Federal e Policiais  Rodoviários Federais e 

demais Servidores Públicos Federais em Goiás - CDIGOIÁS FEDERALCD 
• Cooperativa Habitacional Santa Luzia Ltda - HAB SANTA LUZIA 
• Cooperativa Habitacional dos Trabalhados Autônomos - COHATA 
• Cooperativa dos Médicos Radiologistas do Estado de Goiás - COOPERAD 
• Federação das Unimeds do Estado Goiás e Tocantins -FEGOTO 
• Goiânia Clinica Sociedade de Cooperativas de Servidores Médicos Hospitalares Ltda - GOIÂNIA 

CLINICA 
• Cooperativa Médica do Estado de Goiás Ltda - COMEGO 
• Cooperativa de Trabalho Médico - UNIMED/GOIÂNIA - Cooperativa de Trabalho de Cirurgiões Dentistas 

- UNIODONTO GOIÂNIA 
• Federação das Cooperativas Odontológicas do Estado de Goiás, Tocantins e Distrito Federal - 

FEDERAÇÃO DAS UNIODONTOS 
• Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas de Goiás Ltda - COOPANEST 
• Cooperativa de Reciclagem de Lixo - COOPC 
• Cooperativa dos Profissionais de Formação de Condutores de Veículos do Estado de Goiás - 

COOPERTRAN 
• Cooperativa dos Profissionais em Gestão de Agronegócio - AGROCOOP 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
101 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

MUNICÍPIOS COOPERATIVAS 

Goiânia 

• Cooperativa de Prestação de Serviços Multidisciplinares do Estado de Goiás - MUNDCOOP 
• Federação das Cooperativas de Trabalho do Estado de Goiás - FETRABALHO 
• Cooperativa de Serviços  Técnicos para o Desenvolvimento Rural - COOSTEC 
• Cooperativa dos Técnicos de Manutenção de Equipamentos para Postos de Abastecimento de 

Combustíveis - COOPERMAN 
• Cooperativa de Vendedores - Univendas de Goiás e Tocantins Ltda 
• Cooperativa de Trabalhadores de Serviços para o Desenvolvimento Solidário da Economia Comunitária - 

COOPERSOL 
• Cooperativa dos Trabalhadores Autônomos do Estado Goiás - COOTRAUGO 
• Cooperativa dos Médicos Veterinários de Goiás - UNIMEV 
• Cooperativa de Trabalhadores na Prestação de Serviços Multidisciplinares do Estado de Goiás - 

COPSGO 
• Cooperativa dos Condutores de Motocicletas do Estado de Goiás - COOPMEGO 
• Cooperativa de Transportes União - COOPERUNIDOS 
• Cooperativa dos Transportados de Petróleo e Derivados - COOPERTRANSP 
• Cooperativa de Transporte de Cargas e Passageiros - TRANSCOOP 
• Cooperativa União do Brasil Ltda - COOPHERAUNIÃO 
• Cooperativa de Transporte de Passageiros e Cargas em Geral 

Nerópolis • Cooperativa de Eletrificação Rural de Nerópolis Ltda - CERNE. 
• Cooperativa de Trabalho dos Agentes de Desenvolvimento Rural - COOPERADR 

Fonte: SEPLAN 
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1. APRESENTAÇÃO 

O Plano de Manejo Fase II do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP é 

um componente do PBA - Barragem / Reservatório - Programa de Água e Saneamento de 

Goiânia (Convênio SANEAGO / SEMARH), sendo parte integrante do Programa de 

Implantação de Unidades de Conservação (C1), que tem os seguintes objetivos: 

• Cumprimento da Resolução CONAMA n° 02/96 e legislação pertinente à 

compensação ambiental; 

• Selecionar e indicar áreas naturais passíveis de se tornarem unidades de conservação; 

• Elaborar o plano de manejo das unidades de conservação e; 

• Repassar a administração das unidades de conservação para as instituições 

habilitadas e interessadas. 

Este Plano de Manejo de acordo com o roteiro metodológico do IBAMA é constituído de 

6 encartes, Encarte 1 - Contextualização do PEAMP; Encarte 2 - Análise da região do PEAMP; 

Encarte 3 - Análise da Unidade de Conservação; Encarte 4 - Planejamento; Encarte 5 - 

Projetos específicos; Encarte 6 - Monitoria e avaliação. 

Este Encarte 3, Análise da Unidade de Conservação, apresenta o diagnóstico do PEAMP 

com informações gerais sobre a unidade, análise e integração dos fatores abióticos, bióticos, 

patrimônio cultural, socioeconomia, situação fundiária, fogo e outros fenômenos, infra-estrutura 

disponível, quais as atividades desenvolvidas no PEAMP e declaração de significância. 

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1.1. ACESSO AO PEAMP  

O PEAMP é uma unidade limitada e cortada pela BR-060/153, que está totalmente 

duplicada entre os municípios de Goiânia e Terezópolis de Goiás que são as duas sedes 

municipais mais próximas. No sentido Goiânia/Terezópolis de Goiás a entrada do PEAMP está 

situada na pista contrária sendo necessário percorrer, aproximadamente, 12,8 km até o 1º 

retorno à Goiânia. Após fazer o retorno, a entrada do Parque se encontra na primeira entrada à 

direita. No sentido Terezópolis de Goiás/Goiânia são 11,83 km para acessar a entrada do 

Parque à direita. As demais distâncias das sedes municipais próximas ao PEAMP estão 

ilustradas em um quadro no mapa de acesso (Figura 1). 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

1.1.2. ORIGEM DO NOME  

Atualmente o Parque recebe o nome do antigo proprietário da Fazenda Dois Irmãos, 

Altamiro de Moura Pacheco, área onde está situada a maior parte da Unidade de Conservação. 

Esta área protegida foi criada em 1992, pela Lei 11.878, inicialmente com o nome de Parque 

Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal Ulisses Guimarães, importante político 

brasileiro falecido à época da criação do Parque. Em 1993, a Lei 11.957 estabelece o limite da 

Unidade excluindo a área do espelho d’água do futuro reservatório de abastecimento de água 

(Reservatório Barragem do Rio João Leite). Essa área, juntamente com o conhecido Parque 

dos Ipês, constituem uma única unidade denominada Parque Ecológico de Preservação 

Ambiental e Florestal Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP a partir de 2001 pela Lei 13.846. 

Para melhor enquadramento do Parque na Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do 

SNUC), consolidou essas prerrogativas, estabelecendo critérios e normas para a criação, 

implantação e gestão das Unidades de Conservação Federais, e a Lei 14.247, de 29 de julho 

de 2002 (Lei SEUC) para as UCs no Estado de Goiás. A Lei 16.135, de 18 de setembro de 

2007, altera o nome de Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal para Parque 

Estadual Altamiro de Moura Pacheco com a sigla PEAMP. 

1.1.2.1. LEVANTAMENTO DA LEGISLAÇÃO 

Lei nº 11.471, de 03 de julho de 1991 - Autoriza a aquisição, para o Estado de Goiás, 

de uma gleba de terras de propriedade de Altamiro de Moura Pacheco, destinada à 

implantação de um parque ecológico de preservação ambiental e florestal. (Anexo 1) 

Lei nº 11.878, de 30 de dezembro de 1992 - Dispõe sobre a criação do Parque 

Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal e dá outras providências. (Anexo 2) 

Lei nº 11.957, de 04 de maio de 1993 - Introduz alterações na Lei n° 11.878, de 30 de 
dezembro de 1992. (Anexo 3) 

Decreto nº 5.080, de 28 de julho de 1999 - Institui o Conselho Gestor do Parque Ecológico 

de Preservação Ambiental e Florestal Ulysses Guimarães e do Parque dos Ipês. (Anexo 4) 

Lei nº 13.846, de 01 de junho de 2001 - Altera dispositivo da Lei nº 11.878, de 30 de 

dezembro de 1992. (Anexo 5) 

Lei n° 16.135, de 18 de setembro de 2007 - Altera a Lei n° 11.878, de 30 de dezembro de 
1992, que cria o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal que especifica. (Anexo 6) 
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1.2. CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS 

1.2.1. CLIMA 

Para análise climática no PEAMP utilizou-se como referência os dados das estações 

que integram a Bacia do Rio João Leite (quatro estações climatológicas localizadas, 

principalmente, na seção meridional da bacia: Aeroporto Santa Genoveva-FAB, Escola de 

Agronomia-UFG, Fazenda Capivara - CNPAF-EMBRAPA, Base Aérea de Anápolis-FAB; e 

duas estações pluviométricas: Goianápolis e Ouro Verde de Goiás, administradas pela ANA). 

No caso específico do PEAMP, foram utilizados, como referência central, os dados 

pluviométricos da estação Goianápolis (1977/2005). A espacialização pluviométrica resultou de 

interpolação de isoietas, tendo como referência o comportamento do relevo local.  

A temperatura média mensal na estação pluviométrica Goianápolis foi calculada a partir 

de modelos estimativos desenvolvidos por ALFONSI et al (1974). Considerações termais em 

função do uso e ocupação do solo foram realizadas a partir de experimentos realizados na sub-

bacia do córrego Pedreira (CASSETI, 1983). 

Na elaboração do balanço hídrico foi utilizado o software do CEPAGRI-UNICAMP, 

construído a partir de metodologia proposta por THORNTHWAITE & MATHER (1955), 

adaptada por CAMARGO (1971).  

Os dados coletados foram devidamente tratados estatística e graficamente, permitindo 

melhor diagnóstico e comparações quanto ao uso e ocupação do solo.  

1.2.1.1. CONSIDERAÇÕES CLIMÁTICAS NO PEAMP 

Com base na espacialização dos dados pluviométricos na Bacia do Rio João Leite, o 

PEAMP encontra-se localizado na faixa de 1.550mm anuais.  

Tendo como referência os dados da estação Goianápolis, a área é representada por 

temperatura média anual de 21,1ºC, variando entre 18,2ºC em julho e 23,1ºC em outubro. A 

evapotranspiração potencial anual é de 987 mm, correspondendo a uma relação precipitação/ 

evapotranspiração potencial de 1,57. A deficiência hídrica anual é de 115 mm, correspondente a 

cinco meses, de maio a setembro (Quadro 1), e o excedente hídrico anual é de 792 mm, 

equivalentes a seis meses, de novembro a abril. O índice hídrico anual é de 70,2 sendo caracterizado 

por um “clima úmido mesotérmico” na classificação de THORNTHWAITE & MATHER (1955). 
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QUADRO 1: BALANÇO HÍDRICO DE GOIANÁPOLIS 
MÊS TEMPERATURA PRECIPITAÇÃO EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

POTENCIAL 
EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

REAL 
DEFICIÊNCIA 

HÍDRICA 
EXCEDENTE

HÍDRICO 
Jan 22 272,9 98 98 0 217 
Fev 22 211,6 96 86 0 128 
Mar 22,1 222,1 92 92 0 124 
Abr 21,1 90 77 77 0 22 
Mai 20,1 35,4 69 66 3 0 
Jun 19,2 8,4 58 41 18 0 
Jul 18,2 5,5 53 28 25 0 
Ago 20,1 14 70 34 36 0 
Set 22 50,7 88 54 33 0 
Out 23,1 134,9 104 104 0 0 
Nov 22,2 219,5 94 94 0 75 
Dez 22 279,5 98 98 0 196 
Ano 21,1 1545,3 987 872 115 792 

A representação gráfica do balanço hídrico (Figura 2) evidencia com precisão as duas 

condições higrométricas distintas: excedente hídrico de novembro a abril, quando a 

evapotranspiração potencial encontra-se abaixo da precipitação, com reposição hídrica no mês 

de outubro, e deficiência hídrica, quando a evapotranspiração potencial encontra-se acima da 

precipitação, entre maio a setembro, com retirada hídrica a partir de maio. 

FIGURA 2: BALANÇO HÍDRICO DE GOIANÁPOLIS 
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Estudos experimentais realizados nas proximidades do PEAMP (sub-bacia do córrego 

Pedreira) por CASSETI (1983), mostram que enquanto nas áreas de cultivos a temperatura 

média das máximas anuais varia entre 34,2 e 35ºC, nas áreas de mata encontram-se entre 

28,3 e 28,6ºC. A média das mínimas nas áreas de cultivos varia entre 15,6 e 16,1ºC, enquanto 

nas parcelas de mata é de 16,7ºC. Portanto, a cobertura florestal determina menores médias 

das temperaturas máximas, comprovando uma redução da temperatura em aproximadamente 

20% em relação aos talhões de cultivos (Quadro 2).  
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QUADRO 2: TEMPERATURA DO AR NA SUB-BACIA DO CÓRREGO PEDREIRA 
TEMPERATURA MÍNIMA TEMPERATURA MÁXIMA 

ÁREA 
MÉDIA DESVIO 

PADRÃO 
COEF. DE 

VARIAÇÃO MÉDIA DESVIO 
PADRÃO 

COEF. DE 
VARIAÇÃO 

Cultivo 1 16,1 3,90 24,2 34,2 4,07 11,9 
Cultivo 2 15,6 3,03 19,4 35,0 4,45 12,7 
Mata 1 16,7 2,82 16,9 28,3 3,36 11,9 
Mata 2 16,7 3,41 20,4 28,6 3,55 12,4 

Pastagem 1 14,9 2,96 19,9 31,4 2,95 9,4 
Pastagem 2 14,5 4,05 28,0 33,6 4,42 13,2 

FONTE: CASSETI, 1983 

Com relação à variação da temperatura nas áreas amostradas, mais uma vez se 

comprova o efeito da formação florestal (Figura 3), o que pode ser analisado pela amplitude 

total: nas áreas de cultivo a amplitude variou de 18,1 a 19,4ºC; nas áreas de pastagem ficou 

entre 16,5 e 19,1ºC, enquanto nas áreas de mata variou entre 11,6 e 11,9ºC. Além dos 

menores extremos das máximas e maiores extremos das mínimas, a diferença de variação 

termal foi bem menor nas áreas de mata em relação às demais formas de uso ou ocupação do 

solo: nas áreas de pastagem ficou entre 5,0 e 7,1ºC; nas áreas de pastagens entre 5,1 e 6,8ºC, 

e nas áreas de mata entre 0,5 e 1,5ºC.  

FIGURA 3: VARIAÇÕES TERMAIS NA SUB-BACIA DO CÓRREGO PEDREIRA 
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Fonte: CASSETI, 1983 

Dados pluviométricos da estação Goianápolis (1977/2005) expressam as variações 

quanto ao total pluviométrico anual. A média anual de 1.545,3 mm apresenta importantes 

oscilações (Figura 4), com destaque para os anos de 1986, 1996 e 1999, caracterizados como 

“anos normais tendendo a secos” (ALDAZ, 1976), com desvios negativos entre 15 e 30% (entre 

1.081,7 e 1.313,5 mm) em relação à média da série; 1979 e 2004, considerados como “anos 

normais tendendo a chuvosos”, com desvio positivo, entre 15 e 30% (entre 1.777,6 e 2009,4 

mm) da média da série; e o ano de 1982, caracterizado como “ano chuvoso”, com valor acima 

de 30% da média da série (Quadro 3). 
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QUADRO 3: VARIAÇÃO SEQÜENCIAL DAS ANOMALIAS PLUVIOMÉTRICAS EM GOIANÁPOLIS (1977/2005) 

ANO ANO SECO (S) ANO NORMAL TENDENDO 
A SECO (NS) 

ANO NORMAL TENDENDO 
A CHUVOSO (NC) ANO CHUVOSO (C) 

1979   1906,1  
1982    2309,0 
1986  1294,8   
1996  1088,4   
1999  1164,8   
2004   1811,6  

Nota: Ano Normal (N), entre 1.313,5 e 1.777,6 mm; Ano Normal tendendo a Seco (NS), entre 1.081,7 e 1.313,5 mm; Ano Normal 
tendendo a Chuvoso (NC) entre 1.777,6 e 2009,4 mm; Ano Seco (S) abaixo de 1.081,7 mm e Ano Chuvoso (C), acima de 2009,4 mm.  
Fonte: ANA 

FIGURA 4: DISTRIBUIÇÃO PLUVIOMÉTRICA ANUAL NA ESTAÇÃO GOIANÁPOLIS (1977;2005) 

 Precipitação anual em Goianápolis (1977/2005)
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Fonte: ANA 

Na série analisada (1977/2005) não foi constatada, segundo metodologia (ALDAZ, 

1976), ocorrência de anos secos. Estudos atuais mostram que essas anomalias encontram-se 

associadas ao fenômeno El Nino-Oscilação Sul (ENOS). Para NOBRE (1992), ocorrem a partir 

de dois eventos distintos: El Nino e anti-El Nino, com duração aproximada de um ano cada 

(com início em meados de um ano e término em meados do ano seguinte). Caracterizam-se 

pela predominância de anomalias positivas (El Nino, correspondente à fase quente) e 

anomalias negativas (anti-El Nino, fase fria) da temperatura da superfície do mar (TSM), mais 

especificamente no Pacífico Tropical. 

Com base na espacialização da precipitação média anual na Bacia do João Leite, foram 

interpoladas isoietas para a área do PEAMP, tendo como referência o comportamento 

tendencial e possíveis efeitos orográficos, obtendo-se o seguinte resultado (Figura 5). 
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a) Faixas com precipitação entre 1.550 e 1.575 mm nas áreas mais elevadas, como 

nas seções setentrional do bloco Cana Brava, centro-meridional do bloco Tamanduá e centro-

setentrional do bloco dos Ipês. Nessas áreas predominam altitudes que variam de 820 a 960 

m, a exemplo do interflúvio entre os córregos Carapina e Tamanduá. 

b) Faixas com precipitação entre 1.475 e 1.500 mm nas seções depressionárias, como 

ao longo do Rio João Leite, no compartimento oriental, entre os blocos Cana Brava e 

Tamanduá. Predominam altitudes entre 700 e 740 m.  

c) Faixas com precipitações intermediárias, entre 1.500 e 1.525mm e entre 1.525 e 

1.550 mm, interpoladas às isoietas máximas e mínimas na área. 

Com relação à direção dos ventos na Bacia do Rio João Leite, constata-se a existência 

de dois principais domínios:  

a) um correspondente aos quadrantes E (11%) e SSE (16,5%), que somadas às 

incidências de ESE (12,6%) representam 40,1% da freqüência anual, ocorrendo 

predominantemente no período de abril a outubro;  

b) outro, correspondente ao quadrante NNW (13,7%), que somadas as incidências de 

WNW (8,7%) e de N (8,0%), representam 30,4% da freqüência anual, ocorrendo 

predominantemente no período de novembro a março. 

Em estudos realizados no período de 1986/91 por CASSETI (1993), tais domínios são 

ratificados: um caracterizado por ventos de leste (com 29,12% da freqüência total) com 

subdominância dos ventos de sudeste (com 17,06%), demonstrando franco domínio da massa 

Tropical Atlântica, coincidindo com o período de estiagem; e outro associado às ingressões de 

noroeste, vinculadas à massa Equatorial Continental, no período de verão (de novembro a março).  

A dinâmica anemométrica de verão mostra uma tendência de contribuir favoravelmente, 

em termos de umidade relativa e precipitação, nas áreas elevadas das seções setentrional do 

bloco Cana Brava, central do bloco Tamanduá e centro-setentrional do bloco dos Ipês, 

sobretudo em situação de barlavento, ou seja, nas vertentes voltadas para noroeste. As áreas 

deprimidas, como no vale do Rio João Leite, tendem a apresentar menores índices 

higrométricos em função da proteção exercida pela orografia próxima. 

Quanto a eventuais efeitos microclimáticos no PEAMP em função da criação do 

reservatório João Leite, estima-se que estes seriam incipientes e essencialmente localizados. 

Embora se trate de impacto considerado relevante, na percepção dos atores sociais e 

institucionais, estes efeitos são constatados principalmente em grandes empreendimentos 
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hidrelétricos, reservatórios acima de 300 km2, como mostram estudos desenvolvidos por DIAS et 

al (1998) e SANCHES & FISCH (2005): os reservatórios das UHEs de Itaipu (maior hidrelétrica 

do mundo em geração de energia) e de Sobradinho (maior lago artificial do mundo) modificaram 

a umidade relativa do ar e temperatura. A título de exemplo, a estação Missal, na área de influência 

da Hidrelétrica Itaipu, apresenta umidade relativa do ar mais elevada, em torno de 5%, principalmente 

na primavera, em relação às localidades de São Miguel do Iguaçu e Cascavel. Além disso, Missal 

apresenta temperatura média mais baixa que em Cascavel, especialmente no inverno. 

No caso específico, a pequena dimensão do reservatório tende a apresentar efeitos 

restritos ao entorno imediato. 

1.2.2. GEOLOGIA DO PEAMP 

A área do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP, bem como a zona de 

amortecimento é constituída pelas seguintes unidades litológicas (Figura 6). 

1.2.2.1. COMPLEXO GRANULÍTICO ANÁPOLIS-ITAUÇU - APIGAI  

Na área do PEAMP, o Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu (APIgai) é uma unidade 

litológica com maior ocorrência. Perfaz mais de 70% de sua superfície onde ocupa uma ampla 

área formada por rochas granulíticas predominantemente paraderivadas, as quais se 

distribuem alternando-se subparalelamente em faixas estreitas e alongadas, de largura variada 

orientadas segundo direção NW-SE variando para a direção E-W.  

A unidade litológica granulito ortoderivado ou ortognaisse granulítico (APIgaio) ocorre a 

oeste do Bloco dos Ipês, margeando ambas as margens do Rio João Leite. Na porção oriental 

do PEAMP setor norte aflora como rochas do tipo anfibolito e metapiroxenito (APIgaiomgb) em 

faixa estreita, condicionadas tectonicamente e orientadas NW-SE.  

Os granulitos paraderivados ou paragnaisses (APIgaip) aluminosos de alto grau são 

representados por uma associação aluminosa metamorfisada na transição anfibolito/granulito, 

constituída, na sua maior parte, por sillimanita-granada gnaisses, sillimanita-estaurolita-

cordierita-granada-quartzo gnaisses, biotita-granada gnaisse, além de granada quartzitos 

subordinados. Estes litotipos afloram na porção oriental nos setores norte e sul do PEAMP 

inclusive por toda a área do setor denominado Bloco Parque dos Ipês.  
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As rochas quartizíticas (APIgaipqt) formam lentes e camadas descontínuas de 

espessura, em geral, métricas. Variam desde quartzitos até quartzo xistos. São constituídos 

essencialmente por quartzo, muscovita e grada. Sua granulação frequentemente, é média a 

fina, e a cor cinza-claro. Apresentam características miloníticas, levantando dúvidas quanto à 

origem paraderivada ou a partir de silicificação em faixas cisalhadas. Localmente, há 

dissiminações de turmalina. No domínio dos granulitos paraderivados, geralmente são 

encontrados nas elevações. 

1.2.2.2. GRANITÓIDE TIPO Y1  

Os Granitóides do Tipo γ1 se distribuem na parte oriental dos setores norte e sul da área 

do PEAMP. É representado por um corpo tipo “S” com orientação geralmente NW-NE. Essa 

unidade é caracterizada por dois domínios litológicos distintos: um granitóide pouco deformado 

e um gnáissico milonítico e o outro de composição granodiorítica até tonalítica com granada e 

biotita como principais minerais. 

1.2.2.3. SEQÜÊNCIA METAVULCANO-SEDIMENTAR DE SILVÂNIA (PIVSS); 

Esta unidade distribui-se na porção sul-sudeste da área do PEAMP mais representativa 

ao longo do córrego Carapina, situado a aproximadamente 20 Km a nordeste de Goiânia. Em 

geral o corpo possui forma alongada com comprimento que varia de 1 a 6 Km  e largura de 200 

m. Seus contatos são paralelos com as unidades limítrofes, o que, na maioria das vezes, está 

relacionado a processos tectônicos. É constituída por metatufos básicos (epídoto-albita 

anfibolito; granulitos básicos); metaultrabásicas (talco xistos, clorita xistos) metatufos ácidos 

(granada-muscovita-biotita gnaisses, ignimbritos); associação vulcano-química (rochas 

calcissilicáticas, quartzitos ferruginosos e metacherts); e rochas metassedimentares 

(moscovita-biotita-quartzo xistos granatíferos e sericita xistos).  

1.2.2.4. GRANITÓIDE TIPO  Y3 ; 

Foi englobado sob esta denominação um corpo granitóide encontrado na porção 

centro-noroeste da área de amortecimento do PEAMP. É caracterizado como tipo “S”, 

calcialcalino, constituído essencialmente de biotita, moscovita, quartzo e feldspato. Este 

granitóide exibe, predominantemente, coloração cinza-claro, granulação fina e média, e são 

francamente orientados, equigranulares e por vezes foliados. Contém quartzo, feldspato, 

moscovita e biotita.  



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
23 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

1.2.2.5. DEPÓSITOS ALUVIONARES - QA 

São representados, em geral, por sedimentos arenosos e síltico-argilosos restritos à 

calha do Rio João Leite e incipientes em seus tributários como no caso dos córregos 

Tamanduá e Carapina. Os sedimentos arenosos são constituídos por areias de granulação 

média e fina, predominantemente formadas por grãos de quartzo arredondados ou 

subarredondados, incluindo minerais pesados como magnetita e ilmenita, gradando para níveis 

síltico-argilosos, incluindo também material orgânico, representado por pequenas ocorrências 

de turfa. Localmente, observam-se níveis de cascalho. Esses depósitos apresentam grande 

importância econômica, sendo utilizados como material de construção e na indústria cerâmica. 

1.2.2.6. RECURSOS MINERAIS DO PEAMP 

Na área do PEAMP os bens minerais de real importância que poderão ser encontrados 

são: os depósitos de argila para a indústria de cerâmica vermelha, as rochas passíveis de 

britagem e rocha ornamental de utilização na indústria da construção civil, além das águas 

minerais e anomalias minerais metálicas obtidas no trabalho do PLGBB, 1994, em sedimentos 

de corrente e em concentrados de bateia onde se destacam principalmente Cu, Zn, Pb, Co, Ni, 

As, Zr, Cr, Be, La, Y, Ti, Sn, Au e de outros minerais pesados. 

As substâncias metálicas possuem remotas possibilidades de obterem o “status” de 

jazidas minerais dentro da referida área.  

No dia 30 de agosto de 2006 não havia no cadastro mineiro do DNPM títulos minerários 

dentro da área do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP. 

1.2.3. GEOMORFOLOGIA DO PEAMP 

A área do PEAMP foi mapeada na escala 1:25.000, utilizando-se imagem de satélite Quick-

Bird (2006), com apoio de fotografias aéreas da USAF (Projeto AST-10, 1966), na escala 1:60.000.  

O mapeamento resultante acompanhou as unidades geomorfológicas definidas por 

MAMEDE et al (1983). A representação cartográfica, fruto de nova interpretação, partiu do terceiro 

táxon da metodologia proposta, correspondente à unidade geomorfológica Planalto Central Goiano. 

Os tipos de modelados correspondentes ao quarto táxon, referem-se às formas de dissecação 

tabulares, convexas e aguçadas (t, c, a) e às formas de acumulação (Apf e Aptf) associadas a 

planícies fluviais e a planícies e terraços fluviais. O índice de dissecação foi atribuído em função da 

ordem de grandeza das formas de dissecação e da intensidade do aprofundamento da 

drenagem. Foram mapeadas as principais feições lineares e pontuais através de símbolos. As 
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letras correspondentes às formas de dissecação (a, c, t) foram seguidas de um dígito numérico 

composto, correspondendo o primeiro dígito, à ordem de grandeza das formas de dissecação, 

e o segundo dígito, à intensidade de aprofundamento da drenagem. Os dígitos destacados em 

cor cinza no Quadro 4, correspondem aos índices contidos no mapeamento do PEAMP.  

QUADRO 4: RELAÇÃO ORDEM DE GRANDEZA DAS FORMAS DE DISSECAÇÃO E APROFUNDAMENTO DA 
DRENAGEM 

ORDEM DE GRANDEZA DAS FORMAS DE DISSECAÇÃO  (M) INTENSIDADE DE APROFUNDA-
MENTO DA DRENAGEM ≤ 250 >250 ≤ 750 >750 ≤1.750 >1.750 ≤3.750 >3.750 ≤12.750 

Muito Fraca 11 21 31 41 51 
Fraca 12 22 32 42 52 

Mediana 13 23 33 43 53 
Forte 14 24 34 44 54 

Muito Forte 15 25 35 45 55 

Para a caracterização da vulnerabilidade do relevo no PEAMP foram considerados os 

tipos de modelados e as formas de dissecação (tabulares, convexas e aguçadas) com 

respectivos índices associados à dimensão interfluvial e aprofundamento da drenagem 

(Quadro 5), tendo como referência o mapeamento geomorfológico. 

QUADRO 5: RELAÇÃO FORMAS/PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS E VULNERABILIDADE DO RELEVO À 
EROSÃO 

FORMAS DE DISSECAÇÃO FORMAS DE 
ACUMULAÇÃO TABULARES(T) CONVEXAS(C) AGUÇADAS(A) 

VULNERABILIDADE 

    Muito Alta 
  c23 a22, a23 Alta 
  c31, cc21, c22  Moderada 
 t31   Baixa 

Apf, Aptf    Muito Baixa 

Após levantamento dos efeitos morfodinâmicos relacionados à formação superficial 

(RUHE, 1975), em trabalho de campo, foram consideradas as intensidades pluvioerosivas 

estabelecendo-se o índice de vulnerabilidade do relevo. As questões intrínsecas à 

vulnerabilidade das vertentes foram consideradas de acordo com os modelos de TROEH 

(1965) e quanto às formações superficiais, conforme conceito de DEWOLF (1965).  

Na presente análise foram considerados os dois grandes compartimentos, oriental e 

ocidental do PEAMP, subdivididos nos seguintes blocos: a) compartimento oriental: Bloco Cana 

Brava, localizado na margem direita do Rio João Leite, e Bloco Tamanduá, localizado na 

margem esquerda do Rio João Leite; b) compartimento ocidental, representado exclusivamente 

pelo Bloco dos Ipês.  

O PEAMP está inserido nas subunidades geomorfológicas representadas pelo Planalto 

do Alto Tocantins-Paranaíba e pelo Planalto Rebaixado de Goiânia. A primeira representa as 

áreas mais elevadas, caracterizadas por estruturas resistentes, com cotas altimétricas 
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geralmente acima dos 840m, chegando a altitudes entre 920 e 980m, e a segunda, com 

valores entre 760 e 840m. O contato entre ambas é estabelecido de forma abrupta, marcada 

por diferenças litoestratigráficas, a exemplo dos quartzitos aluminosos que constituem a crista 

assimétrica do eixo da barragem do reservatório João Leite, no domínio dos qnaisses e 

granulitos bandados (Granulitos Paraderivados ou paragranulitos) do compartimento ocidental 

(Ipês), ou escarpas de falhas, como no interflúvio entre os córregos Macaúba-Tamanduá-

Carapina, no compartimento oriental (Tamanduá).  

Na segunda situação, os granitóides ou metagranitos (Sillimanita-granada-biotita 

metagranito e granada-biotita metagranito), inseridos nos gnaisses aluminosos, em contato 

com os quartzitos (Granulitos Paraderivados), encontram-se falhados (SW-NE), o que permitiu 

a incisão do Rio João Leite. A indução tectônica e esforços epirogenéticos determinaram a 

superimposição e formação de garganta epigênica, posteriormente alargada por processo de 

pediplanação intermontana e reafeiçoamentos glácio-eustáticos pleistocênicos.  

Tanto no compartimento oriental quanto no ocidental prevalecem terrenos associados 

ao Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, correspondendo a 61,5% da superfície mapeada 

(Quadro 6). O Planalto Rebaixado de Goiânia, observado principalmente ao longo do Rio João 

Leite (Figura 7), equivale a 37,7% da área. O restante, 3,6% do PEAMP encontra-se 

caracterizado por formas de acumulação. O modelado de acumulação corresponde à extensa 

faixa ao longo do Rio João Leite, com largura que varia de 100m até 600m, como nas 

proximidades das confluências dos córregos Barreiro e Bandeira. Corresponde principalmente 

a planícies fluviais (Apf) representadas por sedimentos recentes, arenosos e argilo-arenosos, 

com presença de escavações e bordas de terraços esculpidas pela ação evorsiva em margens 

côncavas, como no compartimento ocidental do bloco dos Ipês e oriental entre os blocos Cana 

Brava e Tamanduá. Os terraços pleistocênicos (Atf) correspondem a antigas planícies fluviais 

que foram abandonadas em função de oscilações climáticas e reajustamentos de gradiente do 

canal, associadas ao processo de meandração. A evolução dessas formas é evidenciada por 

meio do significativo número de meandros abandonados, como no trecho entre as confluências 

dos córregos Carapina e Tamanduá, chegando esses meandros a coalescerem, como no 

trecho entre a confluência dos córregos Macaúba e da Onça.  

QUADRO 6: ESPACIALIZAÇÃO DAS SUBUNIDADES GEOMORFOLÓGICAS NO PEAMP 
PEAMP (HA) TOTAL SUBUNIDADE 

CANA BRAVA TAMANDUÁ IPÊS HA % 
Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba 675,9 1199,1 714,8 2.589.9 61,5 

Planalto Rebaixado de Goiânia 463,4 869,5 204,9 1537,8 36,6 
Planícies e terraços 38,2 43,0  81,2 1,9 

Total 1177,6 2111,6 919,7 4208,9 100,0 
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Também considerando o PEAMP em dois compartimentos separados fisicamente, tem-

se a seguinte situação quanto ao domínio de formas (Quadro 7): 

QUADRO 7: DOMÍNIO DE FORMAS RELEVO DO PEAMP 
MODELADO PEAMP (HA) TOTAL 

FORMA ÍNDICE CANA BRAVA TAMANDUÁ IPÊS HA % 
Apf 0,4 1,2  67,3 1,6 Acumulação 
Atf 0,1 0,3  12,9 0,3 
t31  421,6 427,6 849,2 20,2 
c21 319,2 280,9 103,0 703,1 16,7 
c22 280,9 150,8 49,7 481,4 11,3 
c23 322,5 380,9 102,6 806,0 19,1 
a22  547,7  547,7 13,0 

Dissecação 

a23  751,3  751,3 17,8 
Total  1177,6 2111,6 919,7 4208,9 100,0 

a) no compartimento setentrional, somando-se os blocos Cana Brava e Tamanduá, 

prevalecem formas dissecadas convexas (c22, c23) e aguçadas (a22, a23), com presença de 

cristas assimétricas mantidas por quartzitos, com direção geral ESE-WNW, e granitóides 

(sillimanita-granada-biotita, metagranito e granada-biotita metagranito com estrutura gnáissica) 

intrudidos em granulitos paraderivados, constituindo as formas convexas (c21, c22, c23) do 

entorno. As zonas de cisalhamento com direção geral SE-NW e NE-SW orientam o sistema 

hidrográfico, como os tributários da margem esquerda do Rio João Leite, córregos Carapina e 

Tamanduá, ao mesmo tempo em que favorece a superimposição do rio principal ao passar 

pela estrutura granitóide (interflúvio Carapina-Tamanduá) e pela seqüência dos quartzitos 

imediatamente abaixo (interflúvio Tamanduá-Macaúba). O processo de erosão promoveu o 

reafeiçoamento de formas, registrando-se a presença de escarpas de falhas com facetas 

triangulares e vales assimétricos. O mergulho SE dos quartzitos favorece, na passagem do Rio 

João Leite, o desenvolvimento de crista monoclinal com cornija estrutural mascarada pelos 

processos morfogenéticos subatuais. 

b) no compartimento meridional, Bloco dos Ipês, prevalecem as formas dissecadas 

convexas (c22, c21) e tabulares (t31), com baixo grau de incisão da drenagem. Essas áreas 

associam-se aos gnaisses aluminosos e hiperaluminosos, e aos granulitos bandados, que 

compõem o grupo dos granulitos paraderivados. Contudo, a presença de quartzito nessa 

seqüência (APlgaipqt) favorece o desenvolvimento de formas aguçadas (a22), com cristas 

assimétricas, com direção geral ESE-WNW. Também nessa situação, o contato dos quartzitos 

com as rochas vizinhas é feito por meio de escarpas associadas à zona de cisalhamento. 

Perpendicular aos lineamentos estruturais registra-se, mais uma vez, a presença de zona de 

cisalhamento com direção geral NE-SW, onde se aloja o Rio João Leite, motivando sua 

superimposição em relação à crista quartzítica, originando garganta epigênica. 
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O contato entre as formas de cimeira com as vertentes dissecadas, como nas 

imediações das cabeceiras do córrego Carapina, é marcado por rupturas de declive positivas 

(YOUNG, 1971), o mesmo registrado no contato entre os paragranulitos e os ortogranulitos. Os 

primeiros, considerados félsicos, apresentam maior resistência ao intemperismo químico em 

função da elevada presença de quartzo e feldspatos, sobretudo potássicos e sódicos, enquanto 

os ortogranulitos apresentam-se pouco resistentes, dada a abundância de minerais máficos 

(anfibólios, piroxênios, biotita, além de feldspatos mais cálcicos). Em função dessas 

características, os paragranulitos sustentam os relevos alçados da região, estendendo-se pelas 

demais áreas de ocorrência de metagranitóides, enquanto na presença dos ortogranulitos as 

áreas são relativamente rebaixadas.  

1.2.3.1. VULNERABILIDADE DO RELEVO NO PEAMP 

A vulnerabilidade na área do PEAMP varia de muito baixa a muito alta, prevalecendo, 

em área, as classes moderada e alta. A vulnerabilidade moderada é associada a formas 

dissecadas convexas com dimensão interfluvial >250≤750m e baixa incisão dos talvegues, 

representando 28,0% da área em estudo. A vulnerabilidade alta é associada a formas 

convexas (c23) e aguçadas (a22), correspondendo 32,1% da área do parque. A área de 

vulnerabilidade baixa representa 20,2%, associada a formas tabulares e convexas (t31 e c21) 

com drenagem incipiente. Já as áreas de vulnerabilidade muito baixa (1,9%) restringem-se às 

formas de acumulação (Apf e Aptf).  

Unindo as referidas classes em três grandes grupos (baixa, moderada e alta), tem-se a 

seguinte situação (Quadro 8):  

QUADRO 8: VULNERABILIDADE DO RELEVO À EROSÃO NO PEAMP. 
MODELADO PEAMP (HA) TOTAL VULNERABILIDADE 

FORMA ÍNDICE CANA BRAVA TAMANDUÁ IPÊS HA % CLASSIFICAÇÃO % 
Apf 0,4 1,2  67,3 1,6 Acumulação 
Atf 0,1 0,3  12,9 0,3 

Muito baixa 1,9 

t31  421,6 427,6 849,2 20,2 Baixa 20,2 
c21 319,2 280,9 103,0 703,1 16,7 
c22 280,9 150,8 49,7 481,4 11,3 Moderada 28,0 

c23 322,5 380,9 102,6 806,0 19,1 
a22  547,7  547,7 13,0 Alta 32,1 

Dissecação 

a23  751,3  751,3 17,8 Muito Alta 17,8 
Total  1177,6 2111,6 919,7 4208,9 100,0  100,0 

• Vulnerabilidade baixa 

Somando as áreas de vulnerabilidade muito baixa e baixa, totaliza-se 929,4 ha, 

equivalentes a 22,1% da área do PEAMP (Quadro 8). São identificadas por formas tabulares 

(t31), como na sub-bacia do córrego Bandeira e na seção baixa da sub-bacia do córrego 
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Macaúba. Correspondem a gnaisses aluminosos e granitóides, granodioríticos a tonalíticos, 

que foram seccionados por processo de pediplanação intermontana, posteriormente 

dissecadas. Também nesse compartimento encontram-se as formas de acumulação (Apf, Atf).  

No domínio das formas tabulares predominam formações superficiais autóctones de 

bom desenvolvimento físico, denominadas de Latossolos Vermelhos Distróficos típicos, de 

textura argilosa. Nos modelados de acumulação prevalecem sedimentos recentes, arenosos e 

argilo-arenosos, com níveis de areia e cascalho. 

• Vulnerabilidade moderada 

As áreas de vulnerabilidade moderada correspondem a 1.184,5 ha, equivalentes a 

28,0% da área do PEAMP (Quadro 8). Contornam as cristas assimétricas, associadas às 

formas dissecadas convexas, com baixo grau de incisão da drenagem (c21, c22), elaboradas 

sobre granitóides e granulitos paraderivados, como nas sub-bacias dos córregos Barreiro, 

Cana Brava e da Onça. Nessas áreas ocorre, com freqüência, a presença de paleopavimentos 

inumados por colúvios pedogenizados, relacionados a processo de plintitização. Prevalecem 

solos de boa fertilidade natural, com destaque para os Argissolos Vermelho-Amarelos 

Eutróficos, com textura média cascalhenta/argilosa (PVAe5) ou sem ocorrência de cascalho 

(PVAe10), associados à Cambissolos Háplicos Tb Distróficos, textura argilosa.  

• Vulnerabilidade Alta 

Somando-se as áreas de vulnerabilidade alta e muito alta, totaliza-se 2.105,0 ha, 

equivalentes a 49,9% da área do PEAMP (Quadro 8), relacionadas principalmente às 

seqüências quartzíticas inseridas no domínio dos granulitos paraderivados (APlgaipqt), que, 

associada à tectônica quebrante favorece o desenvolvimento de formas dissecadas aguçadas 

(c23, a22, a23) e a intrusivas granitóides (sillimanita-granada-biotita metagranito), também 

responsável por formas aguçadas.  Correspondem aos interflúvios dos córregos Carapina-

Tamanduá e Tamanduá-Macaúba (ver Figura 7 - Mapa Geomorfologia do PEAMP), além da 

crista assimétrica quartzítica da barragem do reservatório, que se estende além da área 

mapeada, abaixo da confluência do córrego da Onça. A disposição estrutural (SE-NW) implica 

conformação do relevo, cuja declividade, acima de 40%, estimula o fluxo por terra. Diante disso 

prevalecem formações superficiais caracterizadas por materiais remanejados, com participação 

de concreções ferralíticas provenientes de montante. Ocorrem os Cambissolos Háplicos Tb 

distróficos típicos (CXbd2), textura argilosa cascalhenta, algumas vezes associados a 

Neossolos Litólicos Distróficos (RLd) e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos típicos, 

textura média cascalhenta/argilosa (PVAe). 
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Estudos sobre perdas de solo realizados por CASSETI (1983) nas proximidades do 

PEAMP (sub-bacia do córrego Pedreira), mostram os efeitos do uso e ocupação do solo no 

domínio de formas dissecadas convexas (Quadro 9): 

QUADRO 9: PERDAS DE SOLO E ÁGUA NA SUB-BACIA DO CÓRREGO PEDREIRA  
USO DO SOLO PERDA DE TERRA (T/HA/ANO)* PERDA DE ÁGUA (% DA CHUVA) 

Mata 0,021 0,53 
Pastagem 0,130 2,50 

Cultura 41,650 11,81 
(*) toneladas por hectares por ano. 
FONTE: CASSETI, 1983 

Diante disso conclui-se que, além da vulnerabilidade do relevo à erosão, tendo como 

fator a declividade e as formações superficiais, a modalidade de uso do solo assume 

importância no prognóstico de perdas de terra. Observa-se que o fluxo por terra ou 

escoamento superficial aumenta numa relação direta à perda de solo. 

Os estudos mostram ainda, que essas perdas apresentam variações sazonais e estão 

relacionadas à intensidade das chuvas: as maiores perdas ocorrem no início da estação 

chuvosa, quando a capacidade de campo do solo encontra-se deficitária ou este se encontra 

preparado para o cultivo, onde a ação tecnogênica promove a desagregação mecânica, 

tornando-o suscetível à mobilização pelo splash e capacidade de arraste pluvial; expressivo 

coeficiente de correlação foi obtido quando as perdas foram correlacionadas à intensidade 

máxima de chuvas em 30 minutos. 

1.2.4. SOLOS 

Empregou-se a metodologia preconizada e adotada pelo CNPS (Centro Nacional de 

Pesquisa de Solos) da EMBRAPA. Foram identificadas e caracterizadas 6 classes de solos 

com ocorrência significativa na área, correspondentes ao nível de Subordem do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), além de um “tipo de terreno”, que foram 

agrupadas em 14 unidades de mapeamento, constituintes do mapa de solos. 

Os métodos de trabalhos de escritório e de campo, os métodos de laboratório e os 

critérios para identificação e separação das classes de solos, serão a seguir descritos de 

maneira sucinta, sendo que informações mais pormenorizadas poderão ser obtidas nas 

publicações da EMBRAPA: Critérios para distinção de classes de solos e de fases de unidades 

de mapeamento - normas em uso pelo SNLCS (Embrapa, 1988a) e Definição de horizontes e 

camadas do solo (Embrapa, 1988b) e, na publicação da Fundação IBGE: Manual Técnico de 

Pedologia (Oliveira, 2005). 
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O trabalho foi realizado visando conhecer mais pormenorizadamente o potencial natural 

dos solos da área, de forma a possibilitar o planejamento e execução de ações direcionadas a 

sua conservação. 

Preliminarmente, procurou-se adquirir o material básico cartográfico necessário e 

efetuou-se uma revisão de trabalhos anteriores buscando informações com relação às 

prováveis características dos solos e/ou de seus principais fatores de formação, especialmente 

substrato litológico, relevo e clima. Foram consultados basicamente os mapas de solos do 

Projeto RADAMBRASIL, folha SE.22 - Goiânia, na escala 1:1.000.000 (Novaes et al., 1983), o 

mapa de reconhecimento dos solos da Bacia do Rio João Leite na escala 1:100.000 (Oliveira, 

1996), o mapa geológico da folha Goiânia (SE.22-X-B), na escala 1:250.000 (Baêta Jr., 1999) e 

o mapa geológico “APA Rio João Leite e PEAMP” eleborados para os Planos de Manejos Fase 

I e Fase II respectivamente das Ucs. 

Como material básico utilizou-se imagens de satélite “Quick Bird”, composição colorida, 

na escala 1:25.000, fotografias aéreas pancromáticas e coloridas, na escala 1:30.000 e o mapa 

de Setorização do PEAMP, elaborado pelo ITCO (para o Plano de Manejo Fase II), que 

disponibiliza as informações cartográficas relevantes da área do Parque.  

A área de estudo por dispor de informações anteriores sobre solos provindas apenas de 

levantamentos de pequeno detalhe, foi submetida a novos trabalhos de campo, para 

adensamento de amostragem e refinamento das informações existentes. 

As informações de campo foram plotadas e em seguida foi efetuado o trabalho de 

fotointerpretação (fotografias aéreas) com apoio da imagem de satélite. Após esse trabalho, os 

dados obtidos (limites das unidades de solo, respectiva legenda e pontos de exame e coleta de 

perfis) foram transportados para base definitiva e em seguida disponibilizados em meio digital. 

Após confronto de todas as informações com os dados analíticos dos perfis de solos, 

foram conceituadas e delimitadas as unidades de mapeamento. 

Os trabalhos de campo foram efetuados percorrendo-se as vias de acesso (trilhas e 

estradas de rodagem), existentes dentro e nos arredores dos limites do Parque, procurando-se 

alcançar estrategicamente todos os ambientes pedológicos definidos por meio de 

fotointerpretação preliminar.  

Com base nesta fotointerpretação, fez-se a locação dos pontos para amostragem de 

solos e visitas de observação.  
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Foram descritos e coletados 10 pontos de amostragem, perfazendo um total de 26 

amostras de solos para análises de laboratório. Foi também aproveitado dado de perfil de solo, 

coletado dentro nos limites da área, provindo de outros trabalhos de mapeamento. 

As amostras coletadas foram enviadas para o Laboratório Solocria de Goiânia, onde se 

procederam determinações físicas e químicas, ou seja granulometria, complexo sortivo, pH e 

matéria orgânica, que se tratam das determinações rotineiras empregadas em levantamentos 

de solos no Brasil. 

A seguir será descrita sucintamente a metodologia empregada nas referidas análises, 

sendo que a descrição detalhada pode ser encontrada no Manual de Métodos de Análises de 

Solo (Embrapa, 1997). 

• Análises Físicas 

- Terra Fina: - separada por tamização, recolhendo-se o material mais fino, passando 

em peneira da malha de 2mm com furo circular. 

- Composição Granulométrica: - dispersão com solução de Hidróxido de Sódio e 

agitação de alta rotação. 

- Areia Grossa e Areia Fina: - separados por tamização em peneiras de malha 0,2mm e 

0,053mm, respectivamente. A argila foi determinada pelo método da pipeta e o silte, obtido por 

diferença. 

- Argila dispersa em água (natural): - obtida pelo método da pipeta sem utilização de 

dispersantes químicos. 

• Análises Químicas 

- pH em H2O e KCl N: determinados potenciometricamente na suspensão solo/líquido, 

na proporção de 1:2,5, com tempo de contato não inferior a uma hora e agitação da suspensão 

imediatamente antes da leitura. 

- Carbono Orgânico: determinado através da oxidação da matéria orgânica pelo 

bicromato de potássio 0,4 N em meio sulfúrico e titulação pelo sulfato ferroso 0,1 N. 

- Matéria Orgânica: obtida a partir de teor do carbono orgânico, e calculada pela 

fórmula:  

MO (%) = CARBONO (%) x 1,724. 
- Fósforo Assimilável: extraído com solução de HCl 0,05 N e H2SO4 0,125 M (North 

Caroline) e determinado, colorimetricamente, em presença de molibdato de amônia e ácido 

ascórbico. 
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- Cálcio, Magnésio e Alumínio: extraídos com solução de KCl N na proporção 1:10. O 

cálcio e magnésio são determinados por EDTA 0,025 N e o alumínio com NaOH 0,025 N. 

- Potássio e Sódio Trocáveis: extraídos com solução de HCl 0,05 N + H2SO4 0,025 N na 

proporção 1:10, e determinados por fotometria de chama. 

- Acidez total: (H + + Al+++ ) extraída com acetato de cálcio 1N a pH 7. O H+ é obtido por 

diferença. 

- Valor “S” (Soma de Cátions Trocáveis): calculado pela fórmula: 

S = Ca+++ + Mg++ + K+ + Na+ 
- Valor “T” (Capacidade de Troca de Cátions): calculado pela fórmula: 

T = Valor S + H+ + Al+++ 
- Valor “V” (Percentagem de Saturação de Bases): calculado pela fórmula: 

V % = 100 S/T 

Foram ainda efetuadas várias sondagens complementares por meio de tradagens e 

observações em barrancos de estrada. 

1.2.4.1. CRITÉRIOS ADOTADOS PARA SEPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS 

CLASSES DE SOLOS E DE FASES DE UNIDADES DE MAPEAMENTO 

A seguir serão descritos sucintamente os principais atributos e horizontes diagnósticos 

empregados neste trabalho para a caracterização e classificação dos solos. Definições mais 

pormenorizadas poderão ser encontradas nas publicações Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos (Embrapa, 2006) e Manual Técnico de Pedologia da Fundação IBGE (Oliveira, 2005). 

- Atributos Diagnósticos 

- Caráter ácrico - utilizado para caracterizar solos, com alto grau de intemperização, 

refletido em extrema pobreza de nutrientes. Apresentam quantidades iguais ou menores que 

1,5 cmolc/kg de argila de bases trocáveis (Ca++, Mg++, K+ e Na+) mais Al+++ extraível por KCl 1N 

e preenchem pelo menos uma das seguintes condições: 

pH em KClN igual ou maior que 5,0; ou 

pH em KClN igual ou maior que o pH em água. 

- Argila de atividade alta (Ta) e argila de atividade baixa (Tb) -atividade das argilas se 

refere à capacidade de troca de cátions (valor T) da fração mineral. Atividade alta designa valor 

igual ou superior a 27 cmolc/kg de argila e atividade baixa valor inferior a esse. 
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- Distrófico e Eutrófico- refere-se à proporção (taxa percentual) de cátions básicos 

trocáveis em relação à capacidade de troca de cátions determinada a pH 7. Distrófico 

especifica distinção inferior a 50% e eutrófico especifica distinção igual ou superior a 50%. 

- Caráter alumínico - Refere-se à condição em que o solo se encontra fortemente 

dessaturado, caracterizado por apresentar teor de alumínio extraível maior ou igual a 

4cmolc.kg-1 de solo, tendo saturação por bases menor que 50% e/ou saturação por alumínio 

maior ou igual a 50%.  

- Caráter alítico - Refere-se à condição em que o solo se encontra fortemente 

dessaturado, caracterizado por apresentar teor de alumínio extraível maior ou igual a 

4cmolc.kg-1 de solo associado a atividade de argila ≥ 20 cmolc.kg-1 de argila, tendo saturação 

por bases menor que 50% e/ou saturação por alumínio maior ou igual a 50%.  

- Caráter argilúvico - Usado para distinguir solos que têm concentração de argila no 

horizonte B, expressa por gradiente textural (B/A) igual ou maior que 1,4 e/ou iluviação de 

argila evidenciada pela presença de cerosidade moderada ou forte, e/ou presença no sequum 

de horizonte E sobrejacente a horizonte B (não espódico), dentro da seção de controle que 

defina a classe. 

- Cauliníticos - Solos que apresentam em sua constituição mineralógica predomínio do 

argilomineral caulinita. Apresentam as relações Ki e Kr maiores que 0,75. 

- Caulinítico-oxídicos - Solos que apresentam em sua constituição mineralógica 

predomínio do óxidos de alumínio (gibbsita). Apresentam as relações Ki maior que 0,75.e a 

relação  Kr menor. 

- Oxídico-gibbsíticos - Solos que apresentam em sua constituição mineralógica 

predomínio do óxidos de alumínio (gibbsita). Apresentam as relações Ki e Kr menores que 0,75. 

- Contato lítico - Termo empregado para designar material coeso subjacente ao solo 

(exclusive horizonte petrocálcico, horizonte litoplíntico, duripã e fragipã). Sua consistência é de 

tal ordem que mesmo quando molhado torna a escavação com a pá reta impraticável ou muito 

difícil e impede o livre crescimento do sistema radicular, o qual fica limitado às fendas que por 

ventura ocorram. Tais materiais são representados por rochas duras e algumas rochas 

sedimentares parcialmente consolidadas (R), tais  arenito, siltito, marga, folhelhos ou ardósia, 

ou por saprólito pouco alterado (CR). 
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- Cerosidade - São filmes muito finos de material inorgânico de natureza diversa, 

orientados ou não, constituindo revestimento ou superfícies brilhantes nas faces de elementos 

estruturais, poros ou canais, resultantes de movimentação, segregação ou rearranjamento de 

material coloidal inorgânico (< 0,002 mm); quando bem desenvolvidos são facilmente 

perceptíveis, apresentando aspecto lutroso e brilho graxo, sendo as superfícies dos 

revestimentos usualmente livres de grãos desnudos de areia e silte. 

- Mudança textural abrupta - Consiste em um considerável aumento no teor de argila 

dentro de uma pequena distância na zona de transição entre o horizonte A ou E e o horizonte 

subjacente B. Quando o horizonte A ou E tiver menos que 200g.kg-1 de argila, o teor de argila 

do horizonte subjacente B, a uma distância vertical menor ou igual a 7,5cm, deve ser pelo 

menos o dobro do conteúdo do horizonte A ou E. Quando o horizonte A ou E tiver 200g.kg-1 ou 

mais de argila, o incremento de argila no horizonte subjacente B, determinado em uma 

distância vertical menor ou igual a 7,5cm, deve ser pelo menos 200g.kg-1 a mais na fração terra 

fina (por exemplo: de 300g.kg-1 para 500g.kg-1 ou de 220g.kg-1 para 420g.kg-1). 

- Plintita - É uma formação constituída de mistura de argila, pobre em húmus e rica em 

ferro, com quartzo e outros minerais. Ocorre comumente sob a forma de mosqueados 

vermelhos e vermelho-escuros, com padrões usualmente laminares, poligonais ou reticulados. 

É caráter inerente às formações dessa natureza transformarem-se irreversivelmente, por 

consolidação, sob o efeito de ciclos alternados de umedecimento e secagem, resultando na 

produção de material nodular neoformado. Quanto à gênese, a plintita se forma pela 

segregação de ferro, importando em mobilização, transporte e concentração final dos 

compostos de ferro que pode se processar em qualquer solo onde o teor de ferro é suficiente 

para permitir a segregação do mesmo, sob a forma de manchas vermelhas brandas. O ferro 

ora existente tanto pode ser proveniente do material de origem, como translocado de outros 

horizontes, ou proveniente de solos de áreas adjacentes mais elevadas. O material afetado 

pela migração do ferro é normalmente de consistência macia e forma mosqueado vermelho ou 

vermelho-escuro. 

- Petroplintita - Material proveniente da plintita, que sob efeito de ciclos repetidos de 

umidecimento e secagem sofre consolidação irreversível, dando lugar à formação de 

concreções ferruginosas (“ironstones”, concreções lateríticas, canga, tapanhoacanga) de 

dimensões e formas variadas, individualizadas, podendo mesmo configurar camadas maciças, 

contínuas, de espessura variável, ou segundo conceituação proposta mais recentemente, o 

endurecimento de camada de plintita pode vir a gerar um horizonte litoplíntico. 
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- Caráter petroplíntico - Horizonte constituído de 50% ou mais, por volume, de 

petroplintita, que são concreções de ferro ou ferro e alumínio, numa matriz terrosa de textura 

variada ou matriz de material mais grosseiro, identificado como horizonte Ac, Ec, Bc ou Cc.  

- Horizontes Diagnósticos 

A seguir é apresentada uma definição resumida dos principais horizontes diagnósticos 

ocorrentes na área. 

- Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais 

- Horizonte B textural -. É um horizonte mineral subsuperficial onde houve incremento 

de argila, orientada ou não, desde que não exclusivamente por descontinuidade, resultante de 

acumulação ou concentração absoluta ou relativa, decorrente de processos de iluviação e/ou 

formação in situ e/ou herdado do material de origem e/ou infiltração de argila mais silte, com ou 

sem matéria orgânica e/ou destruição de argila no horizonte A e/ou perda de argila no 

horizonte A por erosão diferencial. O conteúdo de argila do horizonte B textural é maior que o 

do horizonte A e pode ou não ser maior que o horizonte C. 

A natureza coloidal da argila a torna susceptível de mobilidade com a água no solo e a 

percolação é aí relevante. Transportadas pela água, as argilas translocadas tendem a formar 

películas de partículas argilosas, com orientação paralela às superfícies que revestem, ao 

contrário das argilas formadas in situ, que apresentam orientação desordenada. Entretanto, 

outros tipos de revestimento de material coloidal inorgânico, são também levados em conta 

como características de horizonte B textural e reconhecidos como cerosidade. 

- Horizonte B latossólico - É um horizonte mineral subsuperficial cujos constituintes 

evidenciam avançado estágio de intemperização, explícita pela alteração completa ou quase 

completa dos minerais primários menos resistentes ao intemperismo e/ou de minerais de argila 

2:1, seguida de intensa dessilicificação, lixiviação de bases e concentração residual de 

sesquióxidos, argilas do tipo 1:1 e minerais primários resistentes ao intemperismo. Em geral é 

constituído por quantidades variáveis de óxidos de ferro e de alumínio, minerais de argila 1:1, 

quartzo e outros minerais mais resistentes ao intemperismo, podendo haver a predominância 

de quaisquer desses minerais. 

Alguns horizontes B latossólicos apresentam valores de pH determinados em solução 

de KCl N mais elevados que os determinados em H2O, evidenciando saldo de cargas positivo, 

característica condizente com estágio de intemperização muito avançado. 

Em síntese, horizonte B latossólico é um horizonte subsuperficial que não apresenta 

características diagnósticas de horizonte glei, B textural e horizonte plíntico. 
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- Horizonte B incipiente - Trata-se de horizonte subsuperficial, subjacente ao A, que 

sofreu alteração física e química em grau não muito avançado, porém suficiente para o 

desenvolvimento de cor ou de estrutura e no qual mais da metade do volume de todos os 

subhorizontes não deve consistir em estrutura de rocha original. 

- Horizonte B espódico - Horizonte mineral subsuperficial, com espessura mínima de 

2,5cm, formado por acumulação iluvial de matéria orgânica e complexos organometálicos de 

alumínio, com presença ou não de ferro iluvial. 

Ocorre, normalmente, sob qualquer tipo de horizonte A ou sob um horizonte E (álbico ou 

não) que pode ser precedido de horizonte A ou hístico. 

- Horizonte vértico - É um horizonte mineral subsuperficial que, devido à expansão e 

contração das argilas, apresenta feições pedológicas típicas, que são as superfícies de friccão 

(“slickensides”) em quantidade no mínimo comum e/ou a presença de unidades estruturais 

cuneiformes e/ou paralelepipédicas, cujo eixo longitudinal tem inclinação de 10o ou mais em 

relação à horizontal, e fendas por algum período mais seco do ano com pelo menos 1cm de 

largura. A sua textura mais freqüente varia de argilosa a muito argilosa, admitindo-se na faixa 

de textura média um mínimo de 300g/kg-1 de argila. O horizonte vértico pode coincidir com 

horizonte AC, B (Bi ou Bt) ou C, e apresentar cores escuras, acinzentadas, amareladas ou 

avermelhadas. Em áreas irrigadas ou mal drenadas (sem fendas aparentes), o coeficiente de 

expansão linear (COLE) deve ser 0,06 ou maior, ou a expansibilidade linear é de 6cm ou mais. 

-Horizonte plíntico - Caracteriza-se fundamentalmente pela presença de plintita em 

quantidade igual ou superior a 15% e espessura de pelo menos 15 cm. 

É um horizonte mineral B e/ou C que apresenta um arranjamento de cores vermelhas e 

acinzentadas ou brancas, com ou sem cores amareladas ou brunadas, formando um padrão 

reticulado, poligonal ou laminar. A coloração é usualmente variada, com predominância de 

cores avermelhadas, bruno-amareladas, amarelo-brunadas, acinzentadas e esbranquiçadas 

(menos freqüentemente amarelo-claras). Muitos horizontes plínticos possuem matriz 

acinzentada ou esbranquiçada, com mosqueados abundantes de cores avermelhadas, 

ocorrendo também mosqueados com tonalidades amareladas. 

A presença de concreções de ferro imediatamente acima da zona do horizonte plíntico, 

pode ser uma comprovação de plintita no perfil, evidenciando, desse modo, o final do processo de 

hidratação e desidratação nestes pontos. Este processo é acelerado quando o material é exposto 

em trincheiras, valas ou corte de estradas antigas, sendo neste caso característica diagnóstica. 
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- Horizonte glei - É um horizonte subsuperficial ou eventualmente superficial, com 

espessura de 15 cm ou mais, caracterizado por redução de ferro e prevalência do estado 

reduzido, no todo ou em parte, devido principalmente à água estagnada, como evidenciado por 

cores neutras ou próximas de neutras na matriz do horizonte, com ou sem mosqueados de 

cores mais vivas, cuja quantidade seja menor que 15% quando consista em plintita. Trata-se de 

horizonte fortemente influenciado pelo lençol freático em regime de umidade redutor, virtualmente 

livre de oxigênio dissolvido em razão da saturação com água durante todo o ano, ou pelo 

menos por um longo período, associada a demanda de oxigênio pela atividade biológica. 

- Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais 

- Horizonte hístico - É um tipo de horizonte constituído por material orgânico (teor de 

carbono orgânico ≥ 80g.kg-1 avaliado na TFSA), resultante de acumulações de resíduos 

vegetais depositados superficialmente, ainda que, no presente, possa encontrar-se recoberto 

por horizontes ou depósitos minerais ou camadas orgânicas mais recentes. Mesmo após 

revolvimento da parte superficial do solo (exemplo: por aração), os teores de carbono orgânico 

continuam atendendo o critério para material orgânico. 

Compreende materiais depositados nos solos sob condições de excesso de água 

(horizonte H), por longos períodos ou todo o ano, ainda que no presente tenham sido 

artificialmente drenados, bem como materiais depositados em condições de drenagem livre 

(horizonte O), sem estagnação permanente de água, condicionados pelo clima úmido, como 

em ambiente altimontano. 

O horizonte hístico ocorre em superfície ou pode estar soterrado por material mineral, 

devendo atender a um dos seguintes requisitos: 

a) espessura maior ou igual a 20cm, ou 

b) espessura maior ou igual a 40cm quando 75% (expresso em volume) ou mais do 

horizonte for constituído de tecido vegetal na forma de restos de ramos finos, raízes finas, 

cascas de árvores, etc., excluindo as partes vivas, ou 

c) espessura de 10cm ou mais quando sobrejacente a um contato lítico. 

- Horizonte A húmico - É um horizonte mineral superficial, com valor e croma igual ou 

inferior a 4, saturação por bases (V%) inferior a 65% e que apresenta espessura e conteúdo de 

carbono orgânico dentro de limites específicos, conforme critérios a seguir: 
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Teor de carbono orgânico inferior ao limite mínimo para caracterizar o horizonte hístico 

(< 80g.kg-1, avaliado na terra fina); 

Espessura mínima coincidente com a de A chernozêmico, ou seja, deve ter pelo menos 

18cm, ou mais que 1/3 da espessura do solum se este tiver menos que 75cm, ou mais de 25cm 

se este tiver mais de 75cm. 

Em caso de presença de contato lítico, horizonte petrocálcico ou duripã, imediatamente 

abaixo do horizonte A, este deve ter pelo menos 10cm de espessura. 

O somatório do produto do teor de carbono orgânico de cada suborizonte A pela 

espessura do mesmo (dm), deve ser proporcional à média ponderada do teor de argila dos 

suborizontes A1, de acordo com a seguinte equação: 

∑ (teor de carbono orgânico (g.kg-1) de cada suborizonte A x espessura) ≥ 60 + (0,1 x 

média ponderada de argila do horizonte superficial em g.kg-1) 

- Horizonte A chernozêmico - Constitui horizonte mineral superficial, relativamente 

escuro, com alta saturação por bases, predominantemente saturado com cátions bivalentes, 

cujos primeiros 18 cm, mesmo quando revolvidos, devem apresentar: 

- estrutura suficientemente desenvolvida para que o horizonte não seja 

simultaneamente maciço e duro ou muito duro quando seco; 

- Cor escura; 

- Saturação por bases elevada, maior ou igual a 65%; 

- Carbono orgânico de 2,5% ou mais nos 18 cm iniciais; 

- Espessura mínima de 18 cm e maior que 1/3 da espessura do solum, se este for 

menor que 75 cm; 

- Espessura mínima de 25 cm, se o solum tiver mais que 75 cm; 

- Espessura mínima de 10 cm, se o A é seguido de contato com a rocha, horizonte 

petrocálcico ou duripã; 

- Teor de P2O5 solúvel em ácido cítrico inferior a 250 mg/kg. 

- Horizonte A proeminente - É um horizonte mineral superficial que satisfaz as condições 

de cor, carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura requeridas para o horizonte A 

                                                 
1 Para solos que apresentam apenas um horizonte superficial, ou seja, não apresentam suborizontes, o cálculo é 

efetuado considerando-se o teor de carbono desse horizonte multiplicado pela sua espessura. Procedimento semelhante deve ser 
seguido para cálculo da média ponderada de argila. 
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chernozêmico, diferindo deste essencialmente por apresentar saturação por bases inferior a 

50%, podendo ser de espessura crescente quanto menos rico for em matéria orgânica. 

- Horizonte A moderado - É um horizonte superficial que apresenta teores de carbono 

orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaça as condições requeridas para 

caracterizar um horizonte A chernozêmico, proeminente ou húmico, além de não satisfazer, 

também, os requisitos para caracterizar um horizonte A antrópico, turfoso ou fraco. 

- Grupamentos de Classes de Textura 

Constitui característica distintiva de unidades de solo, diferenciadas segundo 

composição granulométrica (fração < 2mm), consideradas as classes primárias de textura em 

nível mais generalizado, compondo as seguintes agregações: 

Textura arenosa: Compreende as classes texturais areia e areia franca. 

Textura média: Compreende composição granulométrica com menos de 35% de argila e 

mais de 15% de areia, excluídas as classes texturais areia e areia franca. 

Textura argilosa: Compreende classes texturais ou parte delas tendo na composição 

granulométrica de 35 a 60% de argila. 

Textura muito argilosa: compreende classe textural com mais de 60% de argila. 

Textura siltosa: Compreende composições granulométricas com menos de 35% de 

argila e menos de 15% de areia. 

Para essas distinções é considerada a prevalência textural do B ou do C quando não 

existe B, sendo também levado em conta o horizonte A de alguns solos, especialmente no 

caso dos NEOSSOLOS LITÓLICOS. 

- Constituição Macroclástica: Está relacionada a ocorrência e proporção de cascalhos 

de natureza diversa em relação a TFSA. Representa modificador da classe textural. São 

reconhecidas as seguintes distinções: 

a) Muito cascalhenta: indica a ocorrência de cascalhos em quantidade superior a 50%; 

b) Cascalhenta: indica a ocorrência de cascalhos em quantidade entre 15 e 50%; 

c) Pouco cascalhenta: indica a ocorrência de cascalhos em quantidade entre 8 e 15%. 
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- Critérios para Distinção de Fases de Unidades de Mapeamento 

As fases são estabelecidas para divisão de unidades de mapeamento, segundo seleção 

de critérios referentes às condições das terras e que interferem, direta ou indiretamente, com o 

comportamento e qualidade de solos, referente às possibilidades de alternativas de uso e 

manejo para fins essencialmente agrícolas. 

- Fases de Vegetação 

No presente trabalho, os seguintes tipos de vegetação foram identificados: 

Florestas: Tropical Subcaducifólia. 

Vegetação de contato: Floresta/Cerrado Tropical Subcaducifólio e Cerrado/Floresta 

Tropical Subcaducifólia. 

Campo: Campo Hidrófilo de Várzea e Campo Higrófilo de Várzea 

- Fases de Relevo 

Foram reconhecidas as seguintes classes de relevo: 

Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde o desnivelamento é muito 

pequeno, com declividades variáveis de 0 a 3%. 

Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto 

de colinas ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50m e de 50 a 100m), apresentando 

declives suaves, predominantemente variáveis de 3 a 8%. 

Ondulado: superfícies de topografia pouco movimentada, constituída por conjunto de 

colinas ou outeiros, apresentando declives moderados, predominantemente variáveis de 8 a 20%. 

Forte ondulado: superfícies de topografia movimentada, formada por outeiros ou morros 

(elevações de 50 a 100m e de 100 a 200m de altitude relativas) e raramente colinas, com 

declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%. 

- Fases de Pedregosidade 

Qualificam áreas em que a presença superficial ou subsuperficial de quantidades 

expressivas de calhaus (2-20cm) e matacões (20-100cm) interfere no uso das terras, sobretudo 

no referente ao emprego de equipamento agrícola, ou seja, 3% ou mais do material 

macroclástico em apreço. Essa quantificação abrange as classes de pedregosidade 
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denominadas pedregosa, muito pedregosa e extremamente pedregosa, conforme descrição 

contante no Manual Técnico de Pedologia (Oliveira, 2005). No presente trabalho, a seguinte 

fase de pedregosidade foi identificada: 

a) Fase Pedregosa I (fase pedregosa) 

O solo contém calhaus e/ou matacões ao longo de todo perfil ou no(s) horizonte(s) 

superior(es) e até profundidade maior que 40 cm. 

- Fases de Rochosidade 

Refere-se à exposição do substrato rochoso, lages de rochas, parcelas de camadas 

delgadas de solos sobre rochas e/ou predominância de “boulders” com diâmetro médio maior 

que 10 cm, na superfície ou na massa do solo, em quantidades tais que tornam impraticável o 

uso de máquinas agrícolas. 

A fase rochosa é identificada no solo que apresenta as seguintes classes de 

rochosidade: rochosa, muito rochosa e extremamente rochosa, conforme descrição contante 

no Manual Técnico de Pedologia (Oliveira, 2005). 

- Outros Critérios 

Nas descrições dos perfis de solos, quando não especificado o estágio de umidade da 

amostra na determinação da cor, significa que se trata da amostra úmida. Definições de outras 

características usadas para este fim poderão ser encontradas no Manual Técnico de Pedologia 

(Oliveira, 2005). 

1.2.4.2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS SOLOS DA ÁREA 

Os solos ocorrentes nos limites do PEAMP, no geral, não se distinguem muito dos 

demais solos ocorrentes em sua circunvizinhança, conforme vem sendo apontado em trabalhos 

que têm sido realizados na mesma. 

Argissolos, Latossolos, Cambissolos e solos hidromórficos, comumente Gleissolos, são 

os solos que ocorrem, refletindo condicionamentos determinados pela natureza do material de 

origem e pelas condições de topografia, principalmente.  

Nas planícies de inundação dos córregos e mesmo do Rio João Leite, Gleissolos 

argilosos derivados de sedimentos aluvionares, em condição de drenagem restrita, são os 
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solos que se desenvolvem, algumas vezes verificando-se nos pequenos e antigos terraços que 

circundam ou se confundem com as planícies, a presença de solos podzolizados, formados em 

condição de melhor drenagem, e no caso do PEAMP, Argissolos Acinzentados. Ambos de 

baixa fertilidade natural, refletindo a pobreza mineral do material fonte dos sedimentos, nesta 

altura da Bacia do João Leite. 

Nas terras aplanadas que se estendem desde as planícies de inundação, até o sopé 

dos morros, solos muito antigos e intemperizados, associados à alteração de sedimentos 

argilo-arenosos referidos ao Terciário-Quaternário (TQdl), do tipo Latossolo Vermelho Ácrico de 

textura argilosa, são os solos principais. O seu caráter ácrico expressa a elevada taxa de 

intemperização a que foram submetidos e indica extrema pobreza química, condicionando uma 

natureza específica, exclusivo de solos de regiões tropicais, refletidas entre outras, por balanço 

de cargas positivo. 

Embora muito pobres quimicamente, encontram-se ou foram cobertos por vegetação 

florestal ou de contato Floresta/Cerradão e, apresentam boa resistência aos processos 

erosivos de superfície por apresentarem boa permeabilidade quando em condições naturais. 

Em situação de relevo ligeiramente movimentado, ocupando desde os fundos de vales 

até o início das encostas muito íngremes, ocorrem Argissolos de textura média/argilosa. 

Predominam os Argissolos Vermelho-Amarelos Distróficos, entretanto localizadamente ocorrem 

Argissolos Vermelhos e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos, relacionadaos principalmente a 

rochas do Complexo Granulítico com ocorrência considerável de minerais ferromagnesisnos. 

Originam-se de rochas locais diversas, estão cobertos por vegetação florestal, 

apresentam baixa fertilidade natural e considerável susceptibilidade à erosão superficial 

(laminar e em sulcos), fato que se agrava à medida que são somados os efeitos das maiores 

declividades. Embora com baixa fertilidade natural, apresentam muito baixos teores de 

alumínio trocável. 

Por fim nos topos e nas encostas muito íngremes, ocorrem Cambissolos cascalhentos e 

quase sempre pedregosos. Neste caso a vegetação é mais rala, considerada de contato 

Cerrado/Floresta e além de serem distróficos apresentam elevados teores de alumínio trocável, 

caracterizando-os como álicos. Além destas características de pobreza química e severos 

impedimentos físicos no perfil (presença de cascalhos e pedras, pequena profundidade), 

apresentam também elevadíssima susceptibilidade à erosão superficial. 
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Em alguns topos aguçados, são verificados Neossolos Litólicos, que se tratam de solos 

com severas limitações de ordem física ao desenvolvimento vegetal. Estão associados 

exclusivamente a áreas de exposição de quartzitos e ocorrem sob vegetação de contato Cerrado/ 

Floresta. Assim como os Cambissolos desta área são extremamente vulneráveis à erosão. 

1.2.4.3. A CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS 

Os solos foram caracterizados e classificados segundo o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos em vigor (EMBRAPA, 2006). 

Oportuno mencionar que o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos encontra-se 

atualmente estruturado apenas até o seu 4o nível categórico (Subgrupo). Portanto, nesta 

oportunidade, apresenta-se a classificação dos solos até este nível categórico e faz-se uma 

classificação tentativa no 5o nível, com base nas características utilizadas na classificação 

anterior. Logo, é possível que com o completo desenvolvimento do sistema, haja algum ponto 

em desacordo com o que está classificado neste nível, podendo ser necessário algum ajuste. 

1.2.4.4. CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS CLASSES DE SOLOS 

A seguir é apresentada a caracterização de classes de solos e/ou tipos de terrenos 

identificados na área de estudo e que constam na legenda de identificação do Mapa de Solos 

do PEAMP (Figura 8).  

Constituindo um anexo (Anexo 7 - Perfil do solo) a este documento, são apresentadas 

as descrições morfológicas e os resultados analíticos de perfis representativos, onde se pode 

obter informações sobre as condições do local de coleta, características do meio físico, dados 

sobre a morfologia, características físico-químicas e documentação fotográfica (Anexo 8 – 
Documentário Fotográfico). 

1.2.4.4.1. ARGISSOLOS 

Assim são denominados solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte 

B textural com argila de atividade baixa, ou excepcionalmente alta quando em solos com 

caráter alítico ou solos distróficos, imediatamente abaixo do horizonte A ou E, e satisfazendo 

ainda os seguintes requisitos: 
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• horizonte plíntico se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte 

superior do horizonte B textural;  

• horizonte glei se presente, não está acima e nem é coincidente com a parte superior 

do horizonte B textural;  

Na área a maior parte apresenta baixa fertilidade natural (distróficos), porém sem 

apresentar teores de alumínio trocável elevados, ou melhor, com baixa saturação por alumínio. 

Apresentam horizonte A na maioria das vezes do tipo moderado e algumas vezes do tipo 

proeminente.  

Uma única unidade de mapeamento (PVAe), estes solos apresentaram saturação por 

bases maior que 50%, e foram caracterizados como solos Eutróficos, cabendo mencionar, que 

embora superiores a 50%, os valores são ainda relativamente baixos no horizonte Bt. 

Ocupam desde posições de sopé de encosta e fundos de vale até situações de relevo 

forte ondulado. Quando em relevos muito dissecados costumam apresentar cascalhos, e 

mesmo pedregosidade e/ou rochosidade no perfil.  

O horizonte B textural, na maioria das vezes apresenta-se bem definido, com estrutura 

de forte desenvolvimento do tipo blocos e presença de cerosidade em quantidade e 

desenvolvimento suficientes para o seu enquadramento como tal. 

A vegetação primária sobre estes solos é caracterizada como Floresta Tropical 

Subcaducifólia e apresentam maior quantidade de limitações à utilização agrícola, aquelas 

unidades de topografia mais movimentada, com declives muito fortes. Dentre as limitações 

mais comuns pode-se mencionar os efeitos diretos dos relevos acidentados que dificultam a 

mecanização agrícola e promovem o aumento da vulnerabilidade à erosão, além da presença 

de cascalhos, pedras e boulders que também são limitantes à mecanização e ao 

desenvolvimento de raízes, em alguns casos.  

Nas unidades de relevo mais suave, estas limitações diminuem de intensidade, visto 

que nestas, aqueles impedimentos físicos tendem a desaparecer, além dos relevos já serem 

menos declivosos.  

• Susceptibilidade à Erosão 

Em todas as unidades de mapeamento indistintamente, a vulnerabilidade à erosão 

destes solos requer cuidados especiais devido às características intrínsecas dos mesmos, tais 

como presença de horizonte B textural de baixa permeabilidade associada muitas vezes à uma 
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grande diferença textural entre este horizonte e o superficial. Tal vulnerabilidade, naturalmente 

que tem seus efeitos mais ou menos acelerados, na medida em que os efeitos das altas 

declividades são somados. 

Portanto pode-se entender que a presença do horizonte B textural é um fator negativo 

no que diz respeito a erosão do tipo superficial. A erosão em profundidade, no caso de solos 

com textura argilosa ou muito argilosa, encontra maior dificuldade para desenvolvimento. 

Foram identificadas na área duas subordens desta classe, a seguir descritas.  

1.2.4.4.2. ARGISSOLO ACINZENTADO 

Nesta subordem estão enquadrados solos com cores acinzentadas na maior parte dos 

primeiros 100cm do horizonte B, (inclusive BA), com matiz 7,5YR ou mais amarelo, valor maior 

ou igual 5 e cromas menores que 4. 

São derivados de sedimentos alúvio-coluvionares recentes e ocorrem em pequenos 

terraços ao longo dos córregos. A fertilidade natural é baixa (são distróficos), a textura no horizonte 

A é média, enquanto que no horizonte B é argilosa. O horizonte A é do tipo proeminente. 

A vegetação natural é de Campo Higrófilo de Várzea, determinada pelas condições de 

alta umidade. 

O perfil de no 5, constante no Anexo 7, é representativo dos solos desta classe. 

Sintetiza as principais características morfológicas, físicas e químicas dos mesmos. 

• Áreas de Ocorrência 

A principal ocorrência foi verificada em terraço do córrego Macaúba (bloco Sede), onde 

são os solos dominantes. Como componentes secundários, ocupam pequenos terraços junto à 

planície do Rio João Leite. 

1.2.4.4.3.  ARGISSOLO VERMELHO 

São ARGISSOLOS de cores vermelhas, no matiz 2,5YR ou mais vermelho ou com 

matiz 5YR e neste caso com valores e cromas menores ou iguais a 4, na maior parte dos 

primeiros 100cm do horizonte B. 

São profundos, com horizonte A do tipo moderado e textura média/argilosa, algumas 

vezes cascalhenta. Originam-se na área de rochas granulíticas máficas, intrusões graníticas.  
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Também estão ou foram cobertos por vegetação florestal e a fertilidade natural é alta 

(Eutróficos). 

O perfil de no 11, constante no Anexo 7, é representativo dos solos desta classe. 

Sintetiza as principais características morfológicas, físicas e químicas dos mesmos. 

• Áreas de Ocorrência 

São pouco expressivos na área do Parque, ocupando situações de relevo movimentado 

(ondulado e forte ondulado). Ocorrem como componentes secundários na unidade PVAe, junto 

a Argissolos Vermelho-Amarelos. 

1.2.4.4.4. ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO 

São ARGISSOLOS de cores vermelho-amareladas ou amarelo-avermelhadas. Tais 

cores apresentam matizes mais vermelhos que 7,5YR e mais amarelos que 2,5YR, ou no matiz 

5YR e neste caso com valores maiores ou iguais a 4, na maior parte dos primeiros 100cm do 

horizonte B, inclusive BA. 

Apresentam distinta diferenciação entre os horizontes no tocante a cor, estrutura e 

textura, principalmente. São profundos, com horizonte A do tipo moderado e textura 

média/argilosa, algumas vezes cascalhenta. 

Originam-se de rochas granulíticas, com contribuição de material coluvionar, 

particularmente os situados nas áreas baixas de relevo suave ondulado (fundos de vales).  

Também estão ou foram cobertos por vegetação florestal. A fertilidade natural também é 

baixa para a maioria. 

O perfil de no 6 e o ponto de Amostra Extra no 9, constantes no Anexo 7, são 

representativos dos solos desta classe. Sintetizam as principais características morfológicas, 

físicas e químicas dos mesmos. 

• Áreas de Ocorrência 

Ocorrem indistintamente por toda a área do Parque, ocupando as situações de relevo 

desde ligeiramente a fortemente movimentado (suave ondulado a forte ondulado). Nos morros 

só não ocupam as situações de relevo muito íngreme (forte ondulado) principalmente onde 

ocorrem rochas do Grupo Araxá Sul de Goiás. 
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1.2.4.4.5. CAMBISSOLOS  

Solos constituídos por material mineral com horizonte B incipiente abaixo de qualquer 

tipo de horizonte A, exceto horizonte hístico com espessura maior que 40 cm, ou horizonte A 

chernozêmico quando o B incipiente é constituído por argilas de atividade alta e apresenta 

saturação por bases alta. 

São solos minerais, não hidromórficos, cujo horizonte B se trata de material pouco 

evoluído, no qual se manifestam apenas características de cor e/ou estrutura, sem haver outras 

características indicadoras de maior desenvolvimento, necessárias para caracterizar horizontes 

mais evoluídos tais como B textural, B latossólico, B espódico ou horizonte plíntico. 

Plintita e petroplintita, horizonte glei e horizonte vértico, se presentes, não satisfazem os 

requisitos para Plintossolos, Gleissolos e Vertissolos, respectivamente. 

São solos geralmente de pequena espessura, com pequena diferenciação de horizontes, 

sem acumulação significativa de argila, textura franco-arenosa ou mais argilosa, ocorrendo 

cascalhos quase sempre. As cores variam desde amareladas até avermelhadas. Apresentam 

fertilidade natural baixa, tendo sido caracterizados nos Grandes Grupos Distróficos. 

Na área de estudo originam-se principalmente da alteração de micaxistos do Grupo 

Araxá, ou de rochas gnáissicas. De um modo geral apresentam materiais primários facilmente 

decomponíveis no interior de sua massa. A vegetação natural ocorrente sobre os mesmos é de 

Floresta e de contato Floresta/Cerrado. 

Características como pequena profundidade, textura cascalhenta, ocorrência de 

pedregosidade e condição de relevo muito declivoso em determinadas unidades, são algumas 

de suas principais limitações ao uso agrícola. 

• Susceptibilidade à Erosão 

Têm elevada erodibilidade, determinada principalmente por pequena profundidade. 

Sulcos e ravinas são comuns sobre os mesmos. 

1.2.4.4.6. CAMBISSOLOS HÁPLICOS 

São os Cambissolos que não apresentam horizonte superficial húmico, nem são 

derivados de sedimentos aluviais com seqüência errática de teores de carbono orgânico ou de 
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textura, entre os horizontes ou camadas. Apresentam argila de atividade baixa e horizonte A do 

tipo moderado.  

Os pontos de amostragem de no 3 e 8, constantes no Anexo 7, são representativos dos 

solos desta classe. Sintetizam as principais características morfológicas, físicas e químicas dos 

mesmos. 

• Áreas de Ocorrência 

São relativamente expressivos na área de estudo, sendo presença constante nos 

relevos acidentados, tendo sido cartografados como componentes dominantes em 3 unidades 

de mapeamento (CXbd1, CXbd2 e CXbd3). 

1.2.4.4.7. GLEISSOLOS 

Solos minerais hidromórficos, com horizontes glei iniciando-se dentro de 150cm da 

superfície, imediatamente abaixo de horizontes A ou E, ou de horizonte hístico com menos de 

40 cm; sem ocorrer horizonte vértico ou B textural com mudança textural abrupta acima ou 

coincidente com o mesmo, tampouco qualquer outro tipo de horizonte diagnóstico acima do 

horizonte glei, ou textura areia ou areia franca em todos os horizontes até a profundidade de 

150cm da superfície do solo ou até um contato lítico. Horizonte plíntico, se presente, deve estar 

a profundidade superior a 200cm da superfície.  

Invariavelmente se desenvolvem a partir de sedimentos do Quaternário Recente, 

geralmente aluvionares. Estão cobertos por vegetação de Campo Hidrófilo de Várzea, que é a 

mais comum, em pequenas planícies de inundação de alguns córregos e do Rio João Leite. 

Devido ocorrerem em ambientes de drenagem restrita como no caso, as planícies de 

inundação de córregos, apresentam cores acinzentadas em boa parte do perfil. 

As principais limitações ao uso agrícola decorrem da má drenagem, com presença de lençol 

freático alto e dos riscos de inundação que são freqüentes. A drenagem artificial é imprescindível 

para torná-los aptos à utilização agrícola com um maior número de culturas. Há limitações 

também ao emprego de máquinas agrícolas, principalmente pelas condições de drenagem. 

Após drenagem e correção das deficiências químicas, prestam-se para uso com 

pastagens, capineiras e diversas culturas.  
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• Susceptibilidade à Erosão 

Também têm erodibilidade variável em razão de fatores como, textura, presença de 

descontinuidades litológicas, etc. Porém, a sua ocorrência em locais inundáveis, os coloca em 

condição especial, onde os processos erosivos de superfície são de certa forma compensados 

com aporte de sedimentos por inundação. 

1.2.4.4.8. GLEISSOLO MELÂNICO 

Assim são caracterizados GLEISSOLOS, que apresentam horizonte superficial escuro, 

tais como horizonte hístico com menos de 40cm de espessura, horizontes A húmico, 

proeminente ou chernozêmico e não apresentam horizonte sulfúrico, materiais sulfídricos ou 

caráter sálico, dentro de 100cm da superfície do solo. 

São mal ou muito mal drenados, encharcados, ocorrendo em áreas baixas, com textura 

variável de média a muito argilosa e argila de atividade baixa. 

• Áreas de Ocorrência 

Esta classe nesta área ocorre em pequenas planícies de córregos e do Rio João Leite, 

ora como dominantes e ora como subdominantes. 

O ponto de amostragem de no 10, constante no Anexo 7, é representativo dos solos 

desta classe. Sintetiza as principais características morfológicas, físicas e químicas dos mesmos. 

1.2.4.4.9. LATOSSOLOS 

Nesta Ordem estão compreendidos solos de boa drenagem, caracterizados por 

apresentarem um horizonte B latossólico sob vários tipos de horizontes diagnósticos 

superficiais, exceto horizonte hístico. 

Apresentam boa drenagem interna, condicionada por elevada porosidade e 

homogeneidade de características ao longo do perfil e, em razão disto, elevada 

permeabilidade. Este fato os coloca, quando em condições naturais, como solos de razoável 

resistência à erosão de superfície (laminar e sulcos). 

São razoavelmente expressivos em termos de ocorrência na área do PEAMP e se 

revestem de grande importância na região como um todo, por serem o principal substrato de 

toda a produção de grãos, embora especificamente na área do Parque, sejam ou tenham sido 

mais utilizados com pecuária bovina. 
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Apresentam textura argilosa e estão associados na área à litologias da Cobertura 

Tércio-Quaternária segundo o mapeamento da bacia (ITCO/SEMARH-GO, 2006). 

Estes solos, muito comuns na região Centro-Oeste do Brasil, não têm ainda sua origem 

e evolução totalmente esclarecidas, visto que embora ocorrendo sobre substratos geológicos 

distintos, apresentam grande homogeneidade de características. O certo é que se tratam de 

solos muito intemperizados, com baixíssima capacidade de troca de cátions e, portanto baixa 

capacidade de retenção de nutrientes, sendo no presente caso eletropositivos, ou seja, sem 

nenhuma capacidade de troca de cátions, o que é responsável pelo seu enquadramento no 

Subgrupo Ácricos no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 

Ocorrem em condições de relevo suave ondulado e plano e estão cobertos por 

vegetação de contato floresta/cerrado e floresta, embora hoje quase não se encontre 

praticamente mais vegetação natural sobre os mesmos. Dentro dos limites do PEAMP, é 

comum o processo de capoeirização instalado após o abandono das atividades agro-pecuárias 

anteriormente existentes. 

Possuem ótimas condições físicas que aliadas às condições de relevo aplanado onde 

ocorrem, favorecem sua utilização com as mais diversas culturas adaptadas ao clima da 

região. Por serem ácidos e distróficos, ou seja, com baixa saturação por bases, requerem 

sempre correção de acidez e fertilização. A ausência de elementos tanto os macros quanto os 

micronutrientes é uma constante para os mesmos. 

Como já comentado anteriormente, estes solos nesta área, em razão de seu avançado 

estado de intemperismo, chegam a apresentar inversão de cargas em relação aos demais 

solos, o que é refletido em valores de pH determinados em água, menores que os 

determinados em KCl. Isto implica na necessidade de um manejo especial para quando da 

aplicação de fertilizantes e corretivos, visto que esta característica condiciona uma baixíssima 

retenção dos cátions aplicados como corretivos. 

• Susceptibilidade à Erosão 

Com relação à erosão superficial, têm relativamente boa resistência em condições 

naturais ou de bom manejo, o que se deve principalmente às suas características físicas que 

condicionam boa permeabilidade e, por conseguinte, pouca formação de enxurradas na 

superfície do solo. 
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No que diz respeito à erosão em profundidade (voçorocas e ravinas), todos são muito 

susceptíveis, pelas suas características de estrutura granular, com pouca ou nenhuma força 

unindo os grãos estruturais entre si. 

1.2.4.4.10. Latossolo Vermelho 

São Latossolos caracterizados por apresentar horizonte B latossólico, de cores 

vermelho-escuras no matiz 2,5YR ou mais vermelhas, na maior parte dos primeiros 100cm do 

horizonte B, inclusive BA. 

• Áreas de Ocorrência 

Distribuem-se por amplas superfícies na área de estudo, sempre em locais de relevo 

mais suave, onde as superfícies encontram-se mais conservadas. São verificados 

expressivamente em manchas contínuas em todos os Setores do PEAMP. 

Os pontos de amostragem de no 1, 2 e 7, constantes no Anexo 7, são representativos 

dos solos desta classe. Sintetizam as principais características morfológicas, físicas e químicas 

dos mesmos. 

1.2.4.4.11. NEOSSOLOS 

Nesta Ordem do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, estão agrupados solos 

jovens, pouco evoluídos, que não apresentam nenhum tipo de horizonte B diagnóstico. 

1.2.4.4.12. NEOSSOLO LITÓLICO 

São solos minerais não hidromórficos, pouco desenvolvidos, muito rasos ou rasos, 

constituídos por horizontes A de qualquer tipo, ou por horizonte hístico com menos de 20 cm de 

espessura assente diretamente sobre a rocha, ou sobre horizonte C ou Cr, ou sobre material com 

90% ou mais de sua massa (por volume) constituída por fragmentos de rocha com diâmetro 

maior que 2mm e apresentando um contato lítico dentro de 50 cm da superfície do solo. 

Na área do Parque foram constatados solos com textura média e distróficos. Têm sua 

origem relacionada a quartzitos do Grupo Araxá Sul de Goiás e ocorrem sob vegetação de 

contato Cerrado/Floresta Tropical Subcaducifólia. Preferencialmente ocupam locais com forte 

declividade, geralmente encostas ou topos de morros. 
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A fase pedregosa é comum para esta classe de solo que na área de estudo ocorre em 

relevo do tipo forte ondulado. 

A sua pequena espessura, a freqüente ocorrência de cascalhos e fragmentos de rocha no 

seu perfil, a grande susceptibilidade à erosão, mormente nas áreas de relevo muito acidentado 

que são as mais comuns de sua ocorrência, são as limitações mais freqüentes. Há também o 

problema da baixa fertilidade natural, que impõe a necessidade de correções químicas. 

As áreas de ocorrência destes solos são mais apropriadas para preservação da flora e 

fauna. 

• Susceptibilidade à Erosão 

A susceptibilidade à erosão é altíssima e é determinada basicamente pela ocorrência do 

substrato rochoso à pequena profundidade. Este fato é agravado pela sua ocorrência 

preferencialmente em locais declivosos. 

• Áreas de Ocorrência 

Têm pequena expressão na área de estudo, tendo sido verificados apenas nas 

proximidades da rodovia BR-060/153 (Bloco Tamanduá).  

1.2.4.5. TIPO DE TERRENO 

1.2.4.5.1. Área de empréstimo 

Representam locais onde foi retirado material de solo e rocha (cascalhos, pedras, etc...) 

para utilização na pavimentação de estradas principalmente. 

1.2.4.5.2. Áreas de Ocorrência 

Têm pequena expressão na área de estudo, tendo sido verificados apenas nas 

proximidades da rodovia BR-060/153 (Bloco Tamanduá).  
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1.2.4.6. LEGENDA DE IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE MAPEAMENTO 

1.2.4.6.1. Argissolos 

• ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico 

PACd - ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico típico, textura média/argilosa, A 

proeminente, relevo suave ondulado, fase Campo Higrófilo de Várzea, relevo plano + 

GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico, textura argilosa e muito argilosa, A moderado, 

fase Campo Hidrófilo de Várzea, relevo plano. 

• ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico 

PVAe - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Eutrófico típico, textura média/argilosa, A 

moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo ondulado + ARGISSOLO VERMELHO 

Eutrófico típico, textura média/argilosa, A moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, 

relevo ondulado (Inclusão de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa 

cascalhenta, A moderado, fase pedregosa). 

• ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico 

PVAd1 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, 

A moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado (Inclusão de 

Afloramentos de Rocha e CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa 

cascalhenta, A moderado, fase pedregosa). 

PVAd2 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, 

A moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo ondulado e suave ondulado 

(Inclusão de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa cascalhenta, A 

moderado, fase pedregosa). 

PVAd3 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, 

A moderado, relevo forte ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, 

textura média cascalhenta/argilosa cascalhenta, A moderado, fase Floresta Tropical 

Subcaducifólia, relevo forte ondulado. (Inclusão de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico 

típico, textura argilosa cascalhenta, A moderado, fase pedregosa). 
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1.2.4.6.2. Cambissolos 

• CAMBISSOLO HÁPLICO Tb distrófico 

CXbd1 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa cascalhenta, A 

moderado, álico, fase vegetação de contato Cerrado/Floresta, pedregosa, relevo ondulado e 

forte ondulado (Inclusão de NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, textura média e arenosa 

cascalhenta). 

Cxbd2- CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa cascalhenta, A 

moderado, álico, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, pedregosa, relevo forte ondulado e ondulado. 

Cxbd3 - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura argilosa cascalhenta, A 

moderado, álico, fase pedregosa, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, pedregosa, relevo forte 

ondulado e ondulado + ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura 

média/argilosa, A moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo ondulado. 

1.2.4.6.3. Gleissolos 

• GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico 

GMbd1 - GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico, textura argilosa e muito argilosa, 

A húmico, fase Campo Hidrófilo de Várzea, relevo plano. 

GMbd2 - GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico, textura argilosa e muito argilosa, 

A húmico, fase Campo Hidrófilo de Várzea, relevo plano + ARGISSOLO ACINZENTADO 

Distrófico típico, textura média/argilosa, A proeminente, relevo suave ondulado, fase Campo 

Higrófilo de Várzea, relevo plano. 

1.2.4.6.4. Latossolos 

• LATOSSOLO VERMELHO Ácrico 

LVw1 - LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura argilosa, A moderado, fase 

Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado e plano. 

LVw2 - LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura argilosa, A moderado, fase 

Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado + LATOSSOLO VERMELHO Ácrico 

típico, textura argilosa cascalhenta, A moderado, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo 
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suave ondulado e ondulado (Inclusão de CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura 

argilosa cascalhenta, A moderado). 

1.2.4.6.5. Neossolos 

• NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico 

RLd - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, textura média cascalhenta, A moderado, 

álico, substrato quartzito, fase vegetação de contato Cerrado/Floresta, pedregosa, relevo forte 

ondulado. 

1.2.5. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA DO PEAMP 

O diagnóstico hidrográfico e hidrológico do PEAMP derivou dos estudos realizados para 

a APA João Leite, dada a ausência de informações específicas dos parâmetros temáticos. A 

caracterização do padrão de drenagem e demais considerações morfométricas como a 

densidade de drenagem2 (JOHNSON, 1931, STRAHLER, 1956, HORTON, 1945) resultaram do 

detalhamento da rede hidrográfica local (1:25.000).  

A avaliação do potencial das águas superficiais e subterrâneas apoiou-se em 

metodologia utilizada no PROJETO RADAMBRASIL (STAMFORD et al, 1981). A avaliação do 

potencial das águas superficiais fundamentou-se na disponibilidade hídrica associada ao 

escoamento superficial, tendo como referência o excedente hídrico anual. 

Foram realizados levantamentos de vazões dos 6 principais cursos d´água que drenam 

o PEAMP (Quadro 10), embora em apenas 3 foi possível a obtenção de dados. A velocidade 

do fluxo foi obtida através de flutuador, sendo a vazão calculada em função dos parâmetros 

dimensionais do canal: largura e profundidade médias. 

QUADRO 10: CÓRREGOS E PONTOS DE VAZÕES LEVANTADAS NO PEAMP. 
CÓRREGO LATITUDE (S) LONGITUDE (W) OBSERVAÇÃO 
Canabrava 16º31´55,9´´ 49º06´39,7´´  
Carapina 16º31´59,0´´ 49º06´50,1´´  
Macaúba 16º32´13,9´´ 49º09´03,7´´  

Tamanduá 16º31´50,1´´ 49º08´16,4´´ 
Barreiro 16º31´13,5´´ 49º08´45,5´´ 

Onça 16º33´11,3´´ 49º10´34,4´´ 

Fluxo insuficiente para 
medida de vazão 

Nota: Os levantamentos foram realizados no mês de agosto de 2007. 

                                                 
2 Densidade de drenagem corresponde a extensão dos cursos d´água em relação a área da bacia ou sub-bacia 

hidrográfica.  
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A avaliação do potencial dos recursos hídricos subterrâneos (volume e qualidade) 

considerou os limites das unidades geológicas e respectivos parâmetros de determinação 

(litologia, índice de fraturamento, textura e profundidade do solo, relevo, taxa e densidade da 

cobertura vegetal ou uso do solo, total anual e índice de concentração da precipitação 

pluviométrica, total anual e índice de concentração dos excedentes hídricos).  

O PEAMP insere-se nas duas subunidades geomorfológicas descritas: Planalto do Alto 

Tocantins-Paranaíba, representado por formas dissecadas topograficamente posicionadas 

acima dos 850 m, e Planalto Rebaixado de Goiânia, também individualizado por formas 

dissecadas, posicionado abaixo dos 850 m de altitude. O primeiro é marcado pelas condições 

litoestratigráficas, como os granitóides no interflúvio dos córregos Carapina-Tamanduá e os 

quartzitos no interflúvio Tamanduá-Macaúba, no compartimento oriental (Tamanduá), e abaixo 

do córrego da Onça, no compartimento ocidental (Ipês). O segundo se individualiza por 

superfície pediplanada, posteriormente dissecada, com baixo grau de incisão da drenagem. Em 

ambas as situações os efeitos da tectônica quebrante estão presentes, seja contribuindo para a 

superimposição de cursos d´água, como do Rio João Leite, entre os córregos Carapina-

Macaúba, e na crista assimétrica da barragem do reservatório João Leite, e na observação das 

angularidades, como nas confluências dos córregos Tamanduá e Macaúba com o próprio nível 

de base local. Para LOPES (2001), “tanto a diversidade litológica quanto as feições estruturais 

(falhas, zonas de cisalhamento, fraturas e foliação tectônica) impõem forte controle à esculturação 

do relevo” da sub-bacia do córrego Carapina. Chama a atenção para a marcante foliação tectônica, 

sob a forma de lineações paralelas de direção NW-SE, que aparecem como alinhamentos de 

cristas e orientação do curso d´água. “O condicionamento estrutural da drenagem pode ser 

também observado na confluência de ângulos retos dos tributários do Carapina”. 

As condições litoestratigráficas e tectônicas refletem na configuração da drenagem e no 

abastecimento do aqüífero. A drenagem se individualiza por padrão dendrítico, com variações 

para sub-dendrítico e dendrítico-paralelo. Também a densidade de drenagem varia em função 

das condições estruturais e tectônicas (Quadro 11). 

QUADRO 11: PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS E PADRÃO DE DRENAGEM DAS SUB-BACIAS QUE 
INTEGRAM O PEAMP 

BLOCO SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA 

ÁREA 
(HA) 

DENSIDADE DE 
DRENAGEM 

ORDEM 
DRENAGEM PADRÃO DE DRENAGEM UNIDADES 

GEOLÓGICAS 
Cana Brava 1.200 1,07 3ª. Sub-dendrítico Apgaip/Zc Cana Brava 

Barreiro 590 1,36 2ª. Dendrítico paralelo Y1/APgaip 
Tamanduá 550 2.50 3ª. Dendrítico paralelo APgaip/Apgaipqt/Zc 
Macaúba 1.600 1,61 3ª. Dendrítico APgaip/Apgaipqt/Zc Tamanduá 
Carapina 1.640 1,19 3ª. Sub-dendrítico APgaip/Apgaipqt/Zc 

Ipês Onça 1.270 1,20 3ª. Sub-dendrítico APgaip 
Legenda das unidades geológicas: y1 (granitóide, sillilmanita-granada-biotita metagranito); Aplgaip (granulitos 
paraderivados, gnaisses aluminosos); Aplgaipqt (granulitos paraderivados, quartzitos); Zc, zona de cisalhamento. 
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Observa-se que os maiores índices de densidade de drenagem encontram-se 

relacionados à presença de zonas de cisalhamento, que além de favorecer a incisão da 

drenagem, contribui para o desenvolvimento de canais, mesmo que intermitentes ou efêmeros. 

No levantamento em questão (Quadro 11) não foram consideradas as sub-bacias 

secundárias que se referem a cursos de primeira ordem, os quais deságuam diretamente no 

Rio João Leite. Das seis sub-bacias consideradas, apenas a do córrego Barreiro é de segunda 

ordem na classificação de STRAHLER (1956). As demais são de terceira ordem.  

Com relação às vazões locais observa-se que os 6 cursos d´água mais expressivos que 

drenam o PEAMP, em apenas 3 foi possível a realização de medidas de fluxo. Os córregos 

Tamanduá, Barreiro e Onça, durante as campanhas realizadas em agosto de 2007, não 

apresentaram fluxo suficiente para a obtenção de vazões. A síntese dos levantamentos 

encontra-se adiante representada (Quadro 12). 

QUADRO 12: VAZÃO DOS PRINCIPAIS CURSOS D´ÁGUA QUE COMPÕEM O PEAMP. 
VAZÃO  

CÓRREGO LARGURA 
MÉDIA (M) 

PROFUNDIDADE 
MÉDIA (M) 

TEMPO 
MÉDIO 
(SEG) 

VELOCIDADE 
M/S ÁREA M2

M3/s M3/min m3/hora M3/dia 
Canabrava 1,50 0,08 6,18 0,44 0,12 0,05 3,15 188,74 4529,70
Carapina 2,10 0,14 21,44 0,21 0,29 0,06 3,70 222,11 5330,66
Macaúba 1,83 0,16 8,92 0,30 0,29 0,09 5,32 319,18 7660,30

Média 1,81 0,13 12,18 0,32 0,23 0,07 4,06 243,34 5840,22

A vazão média dos referidos cursos na data dos levantamentos foi de 0,07 m3/s, 

equivalentes a 243,34 m3/h, o que representaria a vazão de aproximadamente 30 poços 

tubulares profundos na área de estudo. Dos três cursos avaliados, o córrego Macaúba foi o que 

apresentou maior vazão pontual, 0,09 m3/s, equivalentes a 319,18 m3/hora. 

O armazenamento hídrico de subsuperfície ocorre sob forma fissural, correspondendo 

ao modelo de superfície potenciométrica única com confinamento, caracterizado por LOUSADA 

& CAMPOS (2005). 

Com base nos levantamentos realizados para o PEAMP, o potencial hídrico de 

superfície se caracteriza como médio a bom, dependendo das condições litoestratigráficas: 

médio no domínio dos granulitos paraderivados (gnaisses aluminosos, quartzitos) e nos 

granitóides (sillimanita-granada-biotita-metagranito); e bom nas coberturas detrito-lateríticas 

(sedimentos inconsolidados sobre superfície paleopediplanadas), como nos topos interfluviais 

evidenciados como áreas de recarga potencial (Figura 9). 
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Considerando as relações morfoestruturais e pedológicas no PEAMP, foi possível 

evidenciar duas situações distintas, tanto em relação ao fluxo por terra, o que reflete no 

potencial hídrico de superfície, como no potencial hidrogeológico (Quadro 13). 

QUADRO 13: POTENCIAL HIDROGEOLÓGICO E FLUXO DE SUPERFÍCIE NO PEAMP 
PHG MÉDIO TENDENDO A BOM 

E FS LAMINAR A DIFUSO 
PHG MÉDIO E FS 

CONCENTRADO A LAMINAR 
TOTAL NO 

PEAMP BLOCO 
HA % HA % HA 

Cana Brava 237,5 20,2 940,1 79,8 1177,5 

Tamanduá 675,0 30,0 1436,6 68,0 2111,6 

Ipês 450,0 48,9 469,7 51,5 919,7 

Total 1362,5 32,4 2846,4 67,6 4208,9 
Legenda:Phg:Potencial hidrogeológico; Fs: fluxo superficial 

No PEAMP, o potencial hidrogeológico considerado médio tendendo a bom, com 

distâncias taxonômicas entre 4,5 (depósitos aluviais holocênicos) e 4,7 (coberturas detrito-

lateríticas), correspondem principalmente ao compartimento denominado Planalto Rebaixado 

de Goiânia, localizado no nível altimétrico mais baixo, caracterizado por formas dissecadas 

tabulares e convexas com baixo grau de incisão da drenagem. Representam 32,4% da 

superfície do parque, com as maiores exposições no bloco dos Ipês, equivalentes a 48,9% do 

compartimento ocidental, seguido pelo bloco Tamanduá, correspondendo a 30% do mesmo, 

localizado no compartimento oriental. Em tal situação, por prevalecerem áreas de 

vulnerabilidade baixa à erosão, o fluxo superficial tende a ser laminar, com tendência a difuso 

nas áreas menos antropizadas.  

As áreas de potencial hidrogeológico considerado médio, com distâncias taxonômicas 

entre 5,0 a 6,0 (STAMFORD et al, 1981), correspondentes aos granulitos paraderivados e 

granitóides, se individualizam pela forte a moderada dissecação, o que reflete na respectiva 

vulnerabilidade aos processos erosivos. Em tais circunstâncias predomina um fluxo superficial 

concentrado tendendo a laminar, dependendo do uso e ocupação do solo. Representam 67,6% 

da superfície total do PEAMP, com maiores valores no bloco Cana Brava, com 79,8%, seguido 

pelo bloco Tamanduá, com 68% dos respectivos compartimentos. 

Levantamentos realizados evidenciaram o significado do desenvolvimento físico dos solos 

no domínio dos gnaisses aluminosos e hiperaluminosos (APlgaip), da influência do índice de fratura 

e taxa de cobertura vegetal nos quartzitos (APlgaipqt), da densidade da cobertura vegetal nos 

granitóides (y1) e dos sedimentos inconsolidados aliados a ambiente de deposição nas planícies e 

terraços fluviais (Qa). Esses fatores responderam por distâncias taxonômicas diferenciadas, 

embora correspondentes a um mesmo potencial hidrogeológico, classificado como médio.  
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A ausência de poços tubulares profundos na área do PEAMP impede maiores 

correlações entre vazão e potencial hidrogeológico. 

1.2.6. VULNERABILIDADE DO MEIO FÍSICO À EROSÃO  

A caracterização da vulnerabilidade do meio físico levou em consideração as formas e 

parâmetros morfométricos do relevo, a resistência mecânica das rochas ao processo de 

intemperização e as características morfológicas dos solos, como o desenvolvimento físico e o 

comportamento textural. Os parâmetros climáticos são intrínsecos aos índices estabelecidos, 

uma vez que a avaliação da vulnerabilidade levou em consideração a resistência do material 

frente aos processos morfogenéticos vigentes. Cada variável considerada na análise da 

vulnerabilidade recebeu peso variando de 1,0 a 3,0,  assim classificada quanto à relação 

morfogênese-pedogênese (TRICART, 1978): entre 1,0 a 1,3, vulnerabilidade muito baixa; de 

1,4 a 1,7, vulnerabilidade baixa (predomínio da pedogênese em relação à morfogênese); de 1,8 

a 2,1, vulnerabilidade moderada (equilíbrio entre a morfogênese e pedogênese); de 2,2 a 2,5, 

vulnerabilidade alta e entre 2,6 a 3,0, vulnerabilidade muito alta (predomínio da morfogênese 

em relação à pedogênese). A superposição dos três componentes da análise levou à definição 

de polígonos diferenciados. O índice utilizado na classificação da vulnerabilidade do meio físico 

resultou da média aritmética do somatório de cada polígono. 

Para se chegar ao resultado-síntese, os componentes dos temas que integram a 

análise (relevo, solo e rocha) foram classificados com base na metodologia que se segue. 

a) Vulnerabilidade do relevo 

A vulnerabilidade do relevo levou em consideração o terceiro táxon dos estudos 

geomorfológicos, que trata dos diferentes modelados (erosivos, de dissecação e de 

acumulação), incluindo os parâmetros morfométricos nas formas de dissecação. Os pesos 

estabelecidos foram os seguintes (Quadro 14):  

QUADRO 14: ÍNDICES ATRIBUÍDOS À VULNERABILIDADE DO RELEVO NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE. 
MODELADOS/FORMAS PARÂMETROS MORFOMÉTRICOS ÍNDICE ATRIBUÍDO 

Acumulação e erosão  Apf, Aai, Ep 1,0 
Dissecação tabular t41 1,4 

t31, c31 1,8 
c21, c22 1,9 Dissecação convexa 
c23, c32 2,0 

 a21 2,2 
a22, a24 2.4 

a12, a23, c24 2,6 
a13, a13 2,8 

Dissecação aguçada e estrutural 

a15 3,0 
Nota: Os parâmetros morfométricos encontram-se explicitados na metodologia geomorfológica. 
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Tanto as formas de erosão (superfícies pediplanadas) como as de acumulação (planície 

fluvial e áreas de acumulação inundáveis) receberam índice 1,0, correspondente à 

vulnerabilidade muito baixa, por apresentarem disposição topográfica plana e sendo as de 

acumulação receptoras de material, portanto, não suscetíveis à erosão. As formas tabulares 

foram classificadas em função da dimensão interfluvial e aprofundamento da drenagem. Como 

exemplo, as formas tabulares com dimensões interfluviais >1.750m≤3.750m e baixo índice de 

incisão da drenagem (t41), receberam peso 1,4, enquanto aquelas com dimensões interfluviais 

>750m≤1.750m (t31), receberam peso 1,8. As formas convexas são caracterizadas por índices 

concernentes a uma vulnerabilidade moderada, com pesos estabelecidos em função da 

dimensão interfluvial e aprofundamento da drenagem: 1,8 (c31), 1,9 (c21, c22) e 2,0 (c23, c32). 

As formas aguçadas, com exceção da “a21” (peso 2,2), por representarem forte grau de 

dissecação, foram consideradas de alta vulnerabilidade à erosão.  Também nesse caso os 

pesos foram estabelecidos em função da dimensão interfluvial e aprofundamento da drenagem: 

2,4 (c24, a22), 2,6 (a12, a23, a24), 2,8 (a13, a14, a15). 

b) Vulnerabilidade dos solos 

A vulnerabilidade dos solos à erosão levou em consideração os três primeiros níveis 

taxonômicos da classificação sistematizada pela EMBRAPA (1999), tendo como elemento de 

análise o desenvolvimento físico e o comportamento textural. A questão da profundidade 

encontra-se implícita às próprias classes dos solos, sendo considerados profundos aqueles 

com espessura acima de 100 cm, pouco profundos entre 50 e 100 cm e rasos, abaixo de 50 

cm. A relação textural é dada pela média aritmética dos percentuais de argila do horizonte B, 

excluindo o B3, e a média aritmética dos percentuais de argila do horizonte A. Os solos muito 

argilosos apresentam mais de 60% de argila; os de textura argilosa, que compreendem as 

classes texturais argila, argila arenosa, argila siltosa, franco-argilosa e franco-argilo-siltosa, 

com teores de argila entre 35 e 60%; os de textura média compreendem as classes texturais 

com menos de 35% de argila e mais de 15% de areia; e os de textura arenosa compreendem 

as classes texturais areia e areia franca. Apresentam-se a seguir (Quadro 15) os pesos 

atribuídos aos tipos de solos e associações que ocorrem na bacia. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
64 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

QUADRO 15: ÍNDICES ATRIBUÍDOS À VULNERABILIDADE DOS SOLOS NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE 
CLASSE TIPO ASSOCIAÇÃO/TEXTURA ÍNDICE ATRIBUÍDO 

Gleissolos GXbd Textura argilosa + FFc + Ryd 1,2 
LVw1 Textura argilosa/muito argilosa 1,5 
LVw2 Textura argilosa 1,5 
LVw3 Textura argilosa + PVAe 1,5 
LVw4 Textura argilosa + LVA+FFc 1,5 

Latossolos 

LVAw Textura argilosa 1,6 
PVAe1 Text.médica casc. Argilosa 2,2 
PVAe2 Text. média, argilosa 2,0 
PVAe3 Text. média muito casc. Argilosa cascalhenta 2.2 
PVAe4 Text.média casc.argilosa cascalhenta 2.2 
PVAe5 Text. média casc. Argilosa e média argilosa + Cxbd 2.2 
PVAe6 Text..média/argilosa + PVAe 2.0 
PVAe7 Text. média casc. Argilosa casc + PVe 2.2 
PVAe8 +PVe, text. média muito cascalhenta 2.2 
PVAe9 Text.média/argilosa + GXbd 2.0 
PVAe10 + PVe+CXbd 2,0 
PVAd Text.média/argilosa + PVAe 2,0 
PVe1 Text.média/argilosa 1,8 
PVe2 Text.média/argilosa + NVe 1,8 

Argissolos 

PVe3 +PVAe text. média/argil. 1,8 
CXbd1 Text.argil.cascalhenta 2,4 
CXbd2 Text.argil.casc. + PVAe 2,4 
CXbd3 Text.argil.casc. + RLd 2,4 Cambissolos 

CXbe Text.argil.casc. + PVAe 2,4 
FFc1 Text.média argil.cascalhenta 2,5 
FFc2 Text.argil.cascalhenta 2,5 Plintossolos 
FFc3 Text.média casc/argilosa cascalhenta 2.5 

Observa-se que os Gleissolos (GXbd) apresentam os menores índices de 

vulnerabilidade por se tratarem de áreas submetidas a acumulação de sedimentos. Os 

Latossolos (LV, LVA) apresentam baixos índices de vulnerabilidade em função da profundidade 

e dos modelados sobre os quais se assentam, correspondendo a coberturas detrito-lateríticas 

ou topos interfluviais tabulares. Os Argissolos foram avaliados como moderados, considerando 

a condição textural do horizonte B (Bt). Tiveram variações em função do comportamento 

textural e respectivas associações: os PVe (Argissolos Vermelhos Eutróficos) tiveram o menor 

índice (1,8) na classe de vulnerabilidade moderada. Os PVA (Argissolos Vermelho-Amarelos) 

variaram de 2,0 (PVAe2, PVAe6, PVAe9, PVAe10) por apresentarem textura média e argilosa; 

os demais receberam peso 2,2 por apresentarem textura mais cascalhenta e associações 

diversas, portanto, mais suscetíveis aos processos erosivos.  Os Cambissolos Háplicos são 

solos rasos ou pouco profundos, com B incipiente, associados às vertentes topograficamente 

mais movimentadas ou áreas relativamente planas com baixo desenvolvimento pedogênico, 

sendo assim avaliados como portadores de uma vulnerabilidade alta (2,4), considerando a 

disposição topográfica e comportamento textural, predominantemente cascalhentos. Os 

Plintossolos, posicionados em bordas de chapadas e por apresentarem textura cascalhenta, 

foram avaliados com índice 2,5.  
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c) Vulnerabilidade das rochas 

O índice de vulnerabilidade atribuído às rochas na Bacia do Rio João Leite apoiou-se 

nos valores sugeridos por CREPANI et al (2001) que leva em consideração a denudação 

(intemperismo + erosão). A resistência das rochas à denudação levou em consideração a 

eletronegatividade dos principais elementos químicos contidos nas rochas, a classificação dos 

silicatos e relações com o intemperismo químico (GOLDICH, 1938) e a composição química 

média das principais rochas. Quanto mais porosa a rocha ou mais fraturada, mais a água pode 

atacar seus grãos constituintes e mais rapidamente também são retirados os produtos do 

intemperismo para que novas superfícies de cristal sejam expostas e intemperizadas. Os pesos 

atribuídos à associação de rochas existentes em cada unidade geológica foram os seguintes 

(Quadro 16). 

Quanto maior o teor de quartzo ou potássio (K2O) contido na rocha, mais resistente será 

ao intemperismo. O contrário acontece com relação aos minerais ferromagnesianos (olivina, 

augita e hornblenda) ou membros cálcicos dos plagioclásios (augita e hornblenda). Por 

exemplo, os granitos e os granodioritos possuem em torno de 70% de SiO2, ao contrário das 

rochas básicas que apresentam em torno de 50% de Fe2O3 + FeO + MgO. Com base na 

composição química e do grau de metamorfismo regional (cinético, dínamo-termal, plutônico), 

os autores (CREPANI et. al., 2001) ordenaram as rochas metamórficas numa seqüência 

relativa e empírica de resistência ao intemperismo, indo do metaquartzito (composto apenas de 

SiO2 e praticamente inerte quimicamente) ao mármore (rápida dissolução por carbonatação): 

quartzito, granulito, migmatito, gnaisse, milonito, xisto, anfibolito, filito, ardósia, mármore.  

QUADRO 16: ÍNDICES ATRIBUÍDOS À VULNERABILIDADE DAS ROCHAS NA BACIA DO RIO JOÃO LEITE 
QUANTO À GÊNESE OU 

SITUAÇÃO 
UNIDADE 

GEOLÓGICA LITOLOGIA PREDOMINANTE ÍNDICE 
ATRIBUÍDO 

QHa Aluviões recentes arenosas e areno-argilosas com 
níveis de cascalhos 3,0 

Inconsolidadas 
TQdl Coberturas detrito-arenosas-argilosas com formação 

de latossolos 2,5 

Metassedimentares PMaB Albita-granada-mica-quartzo xistos e granada-biotita-
moscovita gnaisse 2,0 

Granitóide y3 Granitos e tonalitos tipo calci-alcalino 1,5 

Seqüência Metavulcânica-
Sedimentar PlyssB Metatufos básicos (epidoto-albita fnbiolito-granulitos 

básicos) 1,8 

Granitóide y1 Sillimanita-granada-biotita metagranito 1,7 

APlgaip Gnaisses aluminosos e hiperaluminosos, granulitos 
bandados com intercalações de quartzitos aluiminosos 1,3 

Granulitos Paraderivados 
Apgaipqt Quartzitos aluminosos com granulitos bandados 1,0 

Apgaio Granulitos máficos: chernockitos, metagabros, 
metagabronoritos, metanoritos e metanortositos 1,5 

Granulitos Ortoderivados 
Apgaiomb Granulitos máficos: anfibolitos 1,8 
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Considerando ainda o grau de irregularidades no cisalhamento, conclui-se que os 

granulitos máficos apresentam índice de deformação superior aos registradas nos granulitos 

félsicos. Também, os granulitos máficos, por apresentarem elevado teor de plagioclásio e baixa 

participação do quartzo (o quartzo se caracteriza como mineral acessório ou secundário), 

tendem a proporcionar um teor mais elevado de argila após processo de intemperização 

química, reduzindo a resistência ao cisalhamento na interface solo-rocha. Os granulitos félsicos 

por sua vez, apresentam elevado teor de quartzo (em torno de 45%), o que aumenta a 

resistência ao cisalhamento no caso em questão (interface solo-rocha).  

A presença de falhamento local, com direção SW-NE~37º (CPRM, 1994), responsável 

pela orientação de cursos d´água a partir do contato entre granulitos félsicos e máficos do 

grupo dos ortogranulitos, intercepta o trecho em estudo no contato entre os paragranulitos e 

ortogranulitos. Localmente não se evidencia reflexo de natureza morfoestrutural. 

Os minerais que constituem as rochas metassedimentares são menos estáveis ao 

intemperismo e transporte pelos agentes dinâmicos (argilominerais). “Quanto mais o agente 

intemperizador (água) fica em contato com o mineral, mais ele será intemperizado (...) quanto 

mais porosa a rocha, ou mais fraturada, mais a água pode atacar seus grãos constituintes e 

mais rapidamente também são retirados os produtos do intemperismo para que novas 

superfícies do cristal sejam expostas e intemperizadas” (CREPANI ET AL, 2001). 

Com base em tais princípios foram estabelecidos os índices de vulnerabilidade das rochas, 

variando de 1,0 (vulnerabilidade muito baixa), para o caso dos quartzitos, a 3,0 (vulnerabilidade 

muito alta), para sedimentos inconsolidados como as aluviões. As coberturas detrito-lateríticas 

(TQdl), embora inconsolidadas, geralmente encontram-se protegidas por bancadas ferruginosas, 

atenuando os impactos erosivos, o que justifica o peso atribuído (2,5, vulnerabilidade alta). Na 

seqüência foi atribuído peso 2,0 (vulnerabilidade moderada) para as rochas metassedimentares do 

Grupo Araxá pelo caráter xistoso e constituição mineral. As intrusivas granitóides e as rochas do 

Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu (granulitos paraderivados e granulitos ortoderivados) foram 

consideradas de baixa vulnerabilidade (entre 1,3 e 1,8). 

1.2.6.1. VULNERABILIDADE DO MEIO FÍSICO NO PEAMP 

O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco encontra-se representado por dois 

compartimentos caracterizados por três seções definidas: a) compartimento setentrional, 

representado pelo Bloco Cana-Brava e Tamanduá; e b) compartimento meridional, 

individualizado pelo Bloco Ipês.  
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Os índices de vulnerabilidade e respectivas classificações foram quantificados e 

espacializados (Quadro 17) e (Figura 10). 

QUADRO 17: VULNERABILIDADE DO MEIO FÍSICO NO PEAMP 

VULNERABILIDADE BLOCO CANA 
BRAVA 

BLOCO 
TAMANDUÁ BLOCO IPÊ PEAMP 

 ha % ha % ha % ha % 
Muito Baixa 38,2 3,2 43,0 2,0   81,2 1,9 

Baixa 463,4 39,4 869,5 41,2 204,9 22,3 1537,8 36,5 
Moderada 355,9 30,2 243,6 11,5 476,5 51,8 1076,0 25,6 

Alta 320,1 27,2 955,5 45,3 238,3 25,9 1513,9 36,0 
Total 1177,6 100,0 2111,6 100,0 919,7 100,0 4208,9 100,0 

• Compartimento setentrional do PEAMP (Bloco Cana Brava e Bloco Tamanduá) 

A vulnerabilidade do meio físico à erosão no compartimento setentrional do PEAMP 

está representada em 42,6% por áreas de baixa e muito baixa vulnerabilidade, 36,2% por 

áreas de vulnerabilidade alta e 20,9% de áreas representadas por vulnerabilidade moderada. 

Enquanto no Bloco Cana Brava predominam áreas de baixa vulnerabilidade, representadas por 

42,6%, no Bloco Tamanduá prevalecem áreas com alta vulnerabilidade, 45,3% (Quadro 17). 

No Bloco Cana Brava, os 30,2% de áreas moderadas e 27,2% de áreas de 

vulnerabilidade alta localizam na porção setentro-oriental, correspondente às nascentes dos 

córregos Barreiro e Cana Brava, e ao longo do próprio córrego Cana Brava, até as 

proximidades da confluência com o Rio João Leite. A movimentação do relevo e suas 

conseqüências pedogênicas estão associadas à intrusão de granitóide (silimanita-granada-

biotita metagranito e granada-biotita metagranítico com estrutura gnáissica), inserida no 

domínio dos granulitos paraderivados (gnaisses e ganulitos bandados). Em tais circunstâncias 

predominam os Cambissolos Háplicos em praticamente toda a extensão. As áreas de baixa 

vulnerabilidade, localizadas na margem direita do córrego Cana Brava e em praticamente toda 

a sub-bacia hidrográfica do córrego Barreiro, encontram-se relacionadas a formas convexas 

com baixo grau de incisão da drenagem (c21, c22) e solos de bom desenvolvimento físico 

(Latossolos Vermelhos Distróficos), portadores de textura argilosa (LVd1).  

No Bloco Tamanduá, correspondente à seção localizada na margem esquerda do Rio 

João Leite, as áreas de alta vulnerabilidade estão relacionadas a formas convexas com 

mediano grau de incisão da drenagem (c23) e aguçadas (a23), representadas por Cambissolos 

Háplicos (CXbde) e Argissolos Vermelho-Amarelos (PVAe). A estrutura geológica está 

relacionada a intrusões de granitóides (Y1), granulitos paraderivados, predominando gnaisses 

e granulitos bandados (APlgaip) e quartzitos aluminosos com granulitos bandados (APlgaipqt) 

e seqüência metavulcanossedimentar (PlvssB).  
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O corpo granítico mantém contato com as estruturas vizinhas através de zonas de 

cisalhamento com direção predominante SE-NW, além de falhamentos transversais, com 

direção NE-SW. As zonas de cisalhamento orientam o sistema hidrográfico local, como os 

córregos Tamanduá e Carapina, bem como o desenvolvimento de garganta epigênica no 

próprio Rio João Leite, quando de sua passagem pelo granitóide ou pelos quartzitos do 

complexo granulítico. As formas aguçadas se caracterizam por cristas assimétricas, com 

direção geral ESE-WNW, as quais são acompanhadas pelos Cambissolos Háplicos Tb 

eutróficos (CXbe) e distróficos (CXbd1), textura argilosa cascalhenta. 

Nesse compartimento as áreas de vulnerabilidade moderada são contornadas por topos 

convexos (c22), entre 840 e 860m, onde ocorrem manchas de Latossolos Vermelhos Ácricos 

típicos (LVw3) textura argilosa e Argissolos Vemelho-Amarelos Eutróficos típicos (PVAe10) 

associados à Cambissolos Háplicos Tb Distróficos. 

As áreas de baixa vulnerabilidade são encontradas na margem esquerda do córrego 

Macambira e no topo interfluvial entre os córregos Tamanduá e Carapina, correspondente a 

remanescentes de aplainamento de cimeira. Na margem esquerda do Rio João Leite, entre os 

córregos Carapina e Tamanduá, a baixa vulnerabilidade do meio físico é determinada por 

processo de falhamento, com embutimento tectomorfológico que se conecta com a respectiva 

planície de inundação. 

• Compartimento Meridional do PEAMP (Bloco Ipês) 

A porção meridional do Parque se individualiza pelo domínio dos granulitos 

paraderivados, sobre os quais prevalecem formas dissecadas tabulares (t41) ou convexas de 

baixa incisão dos talvegues (c21). Em tais circunstâncias ocorrem Latossolos Vermelhos 

Ácricos típicos (LVw2), textura argilosa e Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos (PVAe5) 

textura média cascalhenta.  

Nesse setor, a vulnerabilidade alta do meio físico à erosão, correspondente a 25,9% da 

área, está relacionada à extensa crista assimétrica (ESE-WNW) representada por quartzitos no 

domínio dos granulitos paraderivados (APlgaipqt), onde prevalecem formas aguçadas (a22) e 

convexas, com incisão mediana da drenagem (c22). A passagem do Rio João Leite pela crista 

quartzítica é favorecida por zona de cisalhamento com direção NE-SW. Predominam os 

Cambissolos Háplicos (CXbd2) textura argilosa e cascalhenta. 

As áreas de vulnerabilidade moderada, representadas por 51,8% do referido Bloco, 

ocupam toda a seção meridional do compartimento, prevalecendo formas convexas com baixo 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
70 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

(c21) e moderado (c22, c23) grau de incisão da drenagem, associadas principalmente aos 

Argissolos Vermelho-Amarelos Eutróficos típicos (PVAe10), textura média/argilosa associado a 

Cambissolo Háplico Tb Distrófico. Geologicamente encontram-se representadas por granulitos 

paraderivados (APlgaip), representados por gnaisses e granulitos bandados.  

As áreas de baixa vulnerabilidade, 22,3% da área, ocorrem nos médios e baixos cursos 

dos córregos Palmito e da Onça, onde predominam formas dissecadas tabulares (t31) e 

convexas (c21), ambas com baixo grau de incisão da drenagem, representadas por Latossolos 

Vermelhos Distróficos (LVd1), textura argilosa, também caracterizadas pelos granulitos 

paraderivados (APlgaip). 

1.2.7. RECOMENDAÇÕES PARA O MEIO FÍSICO 

Instituir na ZA programa de cultivo agrícola racional e manejo adequado dos solos, 

visando minimizar a erosão e o assoreamento de cursos d´água. 

Monitorar os recursos hídricos quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos, bem 

como análise e divulgação sistemática dos dados coletados, essenciais ao planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, com readequação das redes de monitoramento 

hidrometeorológico e qualitativo das águas. 

Estruturar e manter atualizado o banco de dados hidrológicos, garantindo o acesso 

público às informações. 

Conscientizar a população para a efetiva participação no Comitê de Bacia, com vistas à 

implementação dos programas de conservação dos recursos naturais e de educação 

ambiental, importantes constituintes no processo de gestão dos recursos hídricos; 

Implementar os instrumentos de gestão dos recursos hídricos, em especial para a 

outorga e cobrança pelo uso da água. 

Toda e qualquer alteração do ambiente na ZA, deve ser acompanhada por meio de 

recursos do sensoriamento remoto, de modo que os órgãos fiscalizadores possam 

acompanhar, de forma eficiente, o processo de desenvolvimento das atividades modificadoras 

da paisagem. O mesmo possibilitará comparações mostrando a evolução do uso do solo 

através das várias atividades desenvolvidas entre um período e outro, subsidiando no futuro, a 

adoção de medidas de controle do processo. 
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Acompanhar o processo de ocupação do solo no sentido de impossibilitar qualquer 

forma de ocupação ou uso das APPs na ZA. 

Orientar os produtores rurais, artesãos e outras pessoas que desenvolvem atividades 

econômicas no interior da ZA, sobre as formas permitidas de uso do solo. 

Evitar o isolamento de populações da flora e fauna mesmo nas áreas destinadas a 

maior ocupação do solo. 

Utilizar de bio-indicadores capazes de expressar o nível de impactos proporcionados 

pela ocupação do solo de modo a subsidiar programas de recuperação ambiental. 

Produzir carta hidrológica para visualização da distribuição espacial dos corpos d´água 

e demais parâmetros físicos, a partir de diagnóstico quantitativo (dados pluviométricos, 

fluviométricos,limnimétricos) e qualitativos das águas (a partir de informações quantitativas dos 

parâmetros físicos, bióticos e bacteriológicos). 

Desenvolver, de forma descentralizada e participativa, com a intervenção do poder 

público, usuários das águas e a comunidade envolvida, a gestão dos recursos hídricos. 

Mobilizar a sociedade local, usuários das águas e segmentos pertinentes do poder 

público, para a participação na gestão descentralizada das águas. 

Fortalecer o comitê de bacias hidrográficas, como organismos para a gestão integrada e 

participativa dos recursos hídricos. 

1.2.8. PROGRAMAS E AÇÕES 

Planejar as ações a serem implementadas na Bacia do Rio João Leite, visando adequar 

o uso do solo e das águas e equacionar os conflitos quantitativos e qualitativos. 

Criar estrutura para desenvolver e implementar sistema de informações 

georreferenciadas para o apoio ao gerenciamento dos recursos hídricos. 

Implantação de Sistema de Informações Geográficas. A constituição de um banco de 

dados estruturado e implantado sob a forma de um SIG - Sistema de Informações Geográficas 

torna-se imprescindível no sistema de monitoramento. O SIG consiste em informações 

espaciais e descritivas, estruturado fisicamente para ser utilizado em software específico, como 

ArcGis, devendo apresentar recursos de visualização, consulta e apresentação de mapas, 

além de oferecer recursos avançados de análise geográfica. 
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Medidas para redução e mitigação das cargas poluidoras (estimativa de carga 

poluidora, intervenções propostas para os esgotos sanitários, estimativas de custos para os 

sistemas de esgotos sanitários, intervenções propostas para os resíduos sólidos). 

Programas complementares de intervenção: proposição de redes de monitoramento, 

controle da erosão e da sedimentação dos cursos d´água, programa de educação ambiental, 

programa de uso eficiente de água. 

O “monitoramento” na concepção ambiental é definido como “um sistema contínuo de 

observação, de medidas e avaliações para propósitos definidos” (Conferência de Estocolmo, 

1972). Estes propósitos devem ser delimitados em função da administração ambiental, o que o 

caracteriza como ferramenta essencial no conhecimento e aprimoramento do meio ambiente. 

Permitirá verificar e analisar a evolução no tempo e espaço de determinadas ocorrências 

ambientais, individualizadas pelas alterações no uso e ocupação da área.  

1.2.9. VEGETAÇÃO, USO E OCUPAÇÃO NO PEAMP 

1.2.9.1. CLASSES DE REMANESCENTES E DE USO E OCUPAÇÃO NO PEAMP 

Na área de estudo (PEAMP e entorno) de CAMPOS (2004) caracterizam-se dois tipos 

fitofisionômicos, o de formações florestais (Mata Estacional Semidecidual) e o de formações 

savânicas (Cerrado stricto sensu). O autor ressalta que as matas apresentam maior 

representatividade na região em comparação ao cerrado. 

Com base no inventário florestal realizado no PEAMP pelo Projeto RADAMBRASIL 

(1983) apud CAMPOS (2004) a vegetação original da área do parque está inserida em 

domínios fitogeográficos associados à Mata Estacional Semidecidual. Com outra denominação 

FAISSOL (1953) apud CAMPOS (2004) relata que o PEAMP se constitui em um dos 

remanescentes do Sistema Biogeográfico do Cerrado, mais especificamente do antigo “Mato 

Grosso Goiano” ou Mato Grosso de Goiás como relata MAGNACO et al. (1983) apud CAMPOS 

(2004). 

CAMPOS (2004) apresenta para o PEAMP cartas de vegetação para o ano de 1973 

(Folha Goiânia-SE, 22-X-IV, escala 1:1000.000, DSG-ME-1973), e de utilização da terra para 

os anos de 1964, 1988 e 2003. 

Na confecção das cartas para 1964 CAMPOS (2004) utilizou fotografias aéreas 

pancromáticas na escala 1:60.000 do USAF, para o ano de 1988, utilizou fotografias aéreas 
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pancromáticas na escala 1:40.000 do Instituto de Planejamento Municipal - IPLAM. Na análise 

das fotografias o autor realizou análise estereoscópica. 

Para a elaboração da carta de uso do solo para o ano de 2003 CAMPOS (2004) efetuou 

classificação Maxver, pixel a pixel em imagem Landsat ETM 7+, órbita 222, ponto 71, de maio 

de 2003, composição colorida, bandas 5, 4, 3 (RGB). As classes identificadas pelo autor na 

utilização da terra foram: Mata Estacional Semidecidual (Mata Seca Semidecidual), Cerrado 

stricto sensu (Cerrado sentido restrito), pastagem, solo preparado, solo exposto e 

represamento ou áreas inundáveis. Os nomes entre parênteses correspondem as 

fitofisionomias propostas por RIBEIRO & WALTER (1998). 

Considerando apenas a área do PEAMP, CAMPOS (2004) observou que para ano de 

1964 a Mata Seca Semidecidual correspondia a 67,07% (21,77 km2), o Cerrado sentido restrito 

a 0,65% (0,21 km2) e a pastagem 31,33% (10,17 km2). Para o ano de 1988 o autor encontrou 

para a área do PEAMP o mesmo percentual (67,07%, 21,77 km2) para a Mata Seca 

Semidecidual; 2,43% (0,79 km2) sob Cerrado sentido restrito e 29,67% (9,63 km2) na forma de 

pastagem. No mapa de utilização da terra para o ano de 2003 o autor descreveu que a Mata 

Seca Semidecidual correspondeu a 75,54% (24,52 km2), o Cerrado sentido restrito a 2,66% 

(0,86 km2) e a pastagem 20,30% (6,59 km2). 

CAMPOS (2004) atribui o aumento nas percentagens de Mata Seca Semidecidual e de 

Cerrado sentido restrito e a diminuição na percentagem de pastagem na área do PEAMP ao 

processo gradativo de regeneração natural dessas fitofisionomias e avanço sobre as áreas de 

pastagem. O autor também correlaciona os aumentos e decréscimos a criação da unidade de 

conservação e a edição de leis ambientais em anos próximos aos avaliados. O autor destaca a 

Lei Federal nº. 6.225/1975 que trata da conservação do solo e combate a erosão e a Lei Federal 

nº. 7.754/1989 que estabelece medidas de proteção de matas existentes nas nascentes. 

Segundo dados do inventário florestal realizado pela SEMARH (2005) foram 

identificadas 323 espécies para o ambiente de Mata Seca, 63 espécies para Mata de Galeria, 

56 espécies para áreas de Cerrado sentido restrito (alterado), 12 espécies para áreas de 

Cerradão (alterado), 10 espécies para Capoeiras, 3 espécies para áreas antropizadas. 

Utilizando a metodologia de Borges (2007, no prelo), foi efetuado o mapeamento em 

escala 1:10.000 das classes de remanescentes de vegetação nativa e de uso e ocupação do 

solo em todo o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP). 
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O mapa de uso e ocupação atual dos solos foi gerado a partir da Imagem do satélite 

QuickBird, datada de maio de 2006. Parte do processo de confecção do mapa foi executado no 

software Spring 4.2, como a classificação da imagem, já a aplicação das classes de uso foi 

feita no software ArcGis 9.1 com a topologia do mapa finalizada. 

Inicialmente, na Imagem da área, foi aplicado o processo de “Segmentação”, com o 

método de “Crescimento de regiões”. Entende-se por regiões, um conjunto de "pixels" 

contíguos, que se espalham bidirecionalmente e que apresentam uniformidade.  

Neste processo de segmentação, cada pixel é rotulado como uma região distinta. 

Calcula-se um critério de similaridade para cada par de regiões adjacentes espacialmente. A 

seguir, divide-se a imagem em um conjunto de sub-imagens e então se realiza a união entre 

elas, segundo um limiar de agregação definido. 

Após esta etapa, foi feita a classificação da imagem. Classificação é o processo de 

extração de informações em imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos. 

Classificadores por regiões (utilizados neste trabalho) utilizam, além de informação 

espectral de cada "pixel", a informação espacial que envolve a relação entre os "pixels" e seus 

vizinhos. Estes classificadores procuram simular o comportamento de uma interpretação visual, 

ao reconhecer áreas homogêneas de imagens, baseados nas propriedades espectrais e 

espaciais de imagens. 

Foi adotado o classificador “Isoseg”, que é um dos algoritmos disponíveis no Spring 4.2, 

para classificar regiões de uma imagem segmentada. É um algoritmo de agrupamento de 

dados não-supervisionado, aplicado sobre o conjunto de regiões já determinado. 

Após a classificação da imagem em classes distintas, a imagem classificada foi 

exportada para o software ArcGis9.1, onde foi vetorizada e posteriormente recortada para o 

limite da área em estudo. 

Ainda no software ArcGis9.1,foi realizada a classificação visual propriamente dita, onde 

cada polígono gerado foi classificado conforme a Imagem QuickBird ao fundo. 

Foram interpretadas as classes de uso e de remanescentes de vegetação natural. As 

classes de uso, em número de quatorze, foram assim detectadas: Floresta Estacional 

Semidecidual Submontana + Mata de Galeria, Floresta Estacional Decidual Submontana + 

Mata de Galeria, Floresta Estacional Semidecidual + Savana Florestada + Mata de Galeria, 
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Pasto sujo (com capoeira), Floresta Estacional Secundária + Mata de Galeria, Floresta 

degradada (se configuram em florestas menos densas ou fragmentadas das formações 

florestais mais significativas, com interferência antrópica), Mata de Galeria, Solo exposto, 

Rodovia BR-060/153, Estradas Vicinais/caminhos, Massas de água, Campo Hidromórfico, 

Pasto limpo e Edificações. 

Ainda foram classificadas as massas de água e os Campos Hidromórficos. Estes se 

configuram em vegetação herbácea/arbustiva e rasteira com algum ou nenhum elemento 

arbóreo em locais de solos hidromórficos. 

O mapa final de remanescentes de vegetação natural e uso e ocupação das terras do 

PEAMP é apresentado na Figura 11. 

Os dados apresentados no Quadro 18 demonstram que 74,67% do PEAMP encontram-

se recoberta por remanescentes de Floresta Estacional associada com Savana Florestada e 

Mata de Galeria. Estes dados devem ser confrontados com dados de inventários de fauna e flora. 

Em relação às classes de uso se verifica o predomínio das pastagens, podendo ser 

encontradas em toda a extensão do parque, sendo a classe de maior representatividade o 

pasto sujo, ocupando 13,57% da área da unidade de conservação. 

O Quadro 18 traz a distribuição de áreas por classes de remanecentes de vegetação e 

de uso e ocupação. 

QUADRO 18: DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS POR CLASSES DE REMANECENTES DE VEGETAÇÃO E DE USO E 
OCUPAÇÃO DO PEAMP 

CLASSES DE USO ÁREA HA ÁREA % 
Floresta Estacional Semidecidual Submontana + Mata de Galeria 1006,5531 24,1784 

Floresta Estacional Decidual Submontana + Mata de Galeria 936,9301 22,5060 
Floresta Estacional Semidecidual + Savana Florestada + Mata de Galeria 762,3587 18,3126 

Pasto sujo 565,2805 13,5786 
Floresta Estacional Secundária + Mata de Galeria 402,5562 9,6698 

Floresta degradada 375,9942 9,0317 
Mata de Galeria 47,3514 1,1374 

Solo exposto 26,6099 0,6392 
Rodovia BR-060/153 23,3444 0,5608 

Estradas Vicinais/caminhos 6,9054 0,1659 
Massas de água 4,2355 0,1017 

Campo Hidromórfico 3,1786 0,0763 
Pasto limpo 1,0895 0,0262 
Edificações 0,6244 0,015 

Total 4163,012 100 
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1.2.9.2. CARACTERIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS FORMAÇÕES VEGETAIS DO PEAMP 

Para descrever as formações vegetais existentes no PEAMP adotou-se os termos 

fitofisionômicos propostos por RIBEIRO & WALTER (1998). 

O PEAMP apresenta um mosaico de formações vegetais. No que se refere as formações 

florestais a mais predominante no PEAMP é a Mata Seca Semidecidual, que recebe de outros 

autores a denominação de Floresta Estacional Semidecidual (MAGNACO et al. (1983); BARBOSA, 

1996 apud CAMPOS, 2004), Floresta Mesofítica de Planalto ou Matas de Interflúvio (DIAS, 1996 

apud CAMPOS, 2004). Também se destaca a presença das Matas de Galeria. Essas duas 

fitofisionomias apresentam maior grau de conservação no PEAMP quando comparadas às 

formações savânicas de Cerrado sentido restrito e a formação florestal constituída de Cerradão 

que em geral apresentam considerável modificação em sua riqueza e estrutura decorrentes 

dos usos anteriores que área da unidade sofreu. Há ainda no parque áreas antropizadas e 

capoeirões. As formações savânicas já citadas  não ocorrem em grandes extensões. 

Na área do PEAMP, remanescentes da Mata Seca Semidecidual, ocorrem geralmente 

sobre solos Argissolos Vermelho Amarelos eutróficos (PVAe), e encontram-se mais 

preservadas por localizarem-se nas partes mais elevadas do relevo fortemente ondulado, o que 

dificultou sua ocupação bem antes de tornar-se uma UC de Proteção Integral e que possibilitou 

assim a preservação parcial da sua biodiversidade natural (CAMPOS, 2004). 

Anterior a criação do PEAMP, as áreas de relevo plano e suavemente ondulado foram 

as que mais sofreram com as constantes atividades agropastoris, o que ao longo dos anos 

descaracterizou sua paisagem natural (CAMPOS, 2004). 

1.2.9.3. DESCRIÇÃO DA VEGETAÇÃO 

1.2.9.3.1. Mata ciliar 

Por Mata Ciliar entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios de médio porte 

e grande porte da região do Cerrado, em que a vegetação arbórea não forma galerias. A Mata 

Ciliar diferencia-se da Mata de Galeria, a ser tratada a seguir, pela deciduidade e pela 

composição florística, sendo que na Mata Ciliar há diferentes graus de caducifolia na estação 

seca enquanto que a Mata de Galeria é perenifólia. Floristicamente a Mata Ciliar é similar a 

Mata Seca, que também será tratada adiante, diferenciando-se desta pela associação ao curso 

d’água e pela estrutura, que em geral é mais densa e mais alta (RIBEIRO & WALTER, 1998). 
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Como espécies arbóreas freqüentes podem ser citadas: Anadenanthera spp. (angicos), 

Apeiba tibourbou (pau-de-jangada, pente-de-macaco), Aspidosperma spp. (perobas), Celtis 

iguanae (grão-de-galo), Enterolobium contortisiliquum (tamboril), Inga spp. (ingás), 

Myracrodruom urundeuva (aroeira), Sterculia striata (chichá), Tabebuia spp. (ipês), Trema 

micrantha (crindiúva) e Triplaris gardneriana (pajeú). Também pode ser comum a presença das 

espécies Cecropia pachystachya (embaúba) e Attalea speciosa (babaçu) em locais abertos, 

por exemplo clareiras (RIBEIRO & WALTER, 1998). 

No PEAMP essa fitofisionomia ocorre ao longo do Rio João Leite e de seus afluentes 

desde que a vegetação não se entrelace formando as galerias. 

1.2.9.3.2. Mata Seca 

Sob a designação Mata Seca estão incluídas as formações florestais caracterizadas por 

diversos níveis de caducifolia durante a estação seca, dependentes das condições químicas, 

físicas e principalmente da profundidade do solo. A Mata Seca não possui associação com 

cursos d’água, ocorrendo nos interflúvios em solos geralmente mais ricos em nutrientes. Em 

função do tipo de solo, da composição florística e, em conseqüência, da queda de folhas no 

período seco, a Mata Seca pode ser de três subtipos: Mata Seca Sempre-verde, Mata Seca 

Semidecídua, a mais comum, e Mata Seca Decídua. Em todos esses subtipos a queda de 

folhas contribui para o aumento da matéria orgânica no solo, mesmo na Mata Seca Sempre-

verde (RIBEIRO & WALTER, 1998). 

No Parque, segundo SEMARH (2005), pela composição florística, pode-se inferir que na 

seca a cobertura de copas fica em torno de 60%. A altura da maioria das árvores está entre 8 e 

15 m, com algumas podendo atingir até 20 metros. 

Como espécies arbóreas freqüentes encontram-se: Amburana cearensis (cerejeira, 

imburana), Anadenanthera colubrina (angico), Cariniana estrellensis (bingueiro, jequitibá), Cassia 

ferruginea (canafístula-preta), Cedrela fissilis (cedro), Centrolobium tomentosum (araribá), 

Chloroleucon tenuiflorum (jurema), Dilodendron bippinatum (maria-pobre), Guazuma ulmifolia 

(mutamba), Jacaranda caroba (caroba), Lonchocarpus sericeus (imbira-de-porco), Myracrodruon 

urundueva (aroreira), Physocallimma scaberrimum (cega-machado), Platycyamus regnellii (pau-

pereira, folha-de-bolo), Tabebuia spp. (ipês, pau d´arco), Terminalia spp. (capitão), Trichilia 

elegans e Zanthoxylum rhoifolium (maminha-de-porca) (RIBEIRO & WALTER, 1998). 
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Corroborando com RIBEIRO & WALTER (1998), SEMARH (2005) em estudo realizado 

no PEAMP destacaram a presença nas porções de Mata Seca as espécies: Piptadenia 

gonoacantha, Anadenanthera colubrina, Guazuma ulmifolia, Casearia rupestris, Rhaminidium 

elaeocarpum, Myracrodruon urundeuva, Inga cilyndrica, Dilodendron bipinatum, Acacia 

polyphylla entre outras. Com menores Índices de Valor de Importância (IVI) no parque os 

mesmos autores encontraram Astronium fraxinifolium, Chorisia speciosa, Tabebuia roseoalba e 

Sterculia chicha. 

Esta formação encontra-se em diferentes condições de perturbação, uma vez que antes 

da criação do Parque a área foi utilizada como fazenda, havendo muitos pastos abandonados, 

clareiras ocasionadas pela extração de madeira, antigos roçados intercalados com trechos 

mais preservados (SEMARH 2005). 

1.2.9.3.3. Mata de Galeria 

Por Mata de Galeria entende-se a vegetação florestal que acompanha os rios de 

pequeno porte e córregos dos planaltos do Brasil Central, formando corredores fechados 

(galerias) sobre o curso de água. As espécies emergentes atingem entre 20 e 30 m de altura, 

mas o dossel forma-se 8 a 15 m de altura. Essa fitofisionomia é perenifólia, não apresentando 

caducifolia durante a estação seca. Quase sempre é circundada por faixas de vegetação não 

florestal em ambas as margens, e em geral ocorre uma transição brusca com formações 

savânicas e campestres (RIBEIRO & WALTER, 1998). Os mesmos autores salientam que é 

comum haver grande número de epífitas, principalmente da família Orchidaceae, em 

quantidade superior à que ocorre nas demais formações florestais do Bioma Cerrado. 

De acordo com a composição florística e características ambientais, como topografia e 

variação na altura do lençol freático ao longo do ano, a Mata de Galeria pode ser de dois subtipos: 

Mata de Galeria não-inundável e Mata de Galeria inundável (RIBEIRO & WALTER, 1998). 

A Mata de Galeria não-inundável caracteriza-se pela grande importância fitossociológica 

de espécies das famílias Apocynaceae (Aspidosperma spp.), Leguminosae, Lauraceae 

(Nectandra spp., Ocotea spp.) e Rubiaceae e por número expressivo de espécies das famílias 

Leguminosae (p.ex. Apuleia leiocarpa, Copaifera langsdorffi, Hymenaea courbaril, Ormosia spp. 

e Sclerolobium spp.), Myrtaceae (Gomidesia lindeniana, Myrcia spp.) e Rubiaceae (Alibertia 

spp., Amaioua spp., Ixora spp. e Guettarda viburnoides) (RIBEIRO & WALTER, 1998). 
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A Mata de Galeria inundável caracteriza-se pela grande importância de espécies das 

famílias Burseraceae (Protium spp.), Clusiaceae (Calophyllum brasiliense, Clusia spp.), 

Euphorbiaceae (Richeria grandis) e Magnoliaceae (Talauma ovata), e por número expressivo 

de espécies das famílias Melastomataceae (Miconia spp., Tibouchina spp.), Piperaceae (Piper 

spp.) e Rubiaceae (p.ex. Coccocypselum guianense, Ferdinandusa speciosa, Palicourea spp. e 

Posoquera latifolia) (WALTER, 1995 apud RIBEIRO & WALTER, 1998). 

No PEAMP as Matas de Galeria ocorrem ao longo dos afluentes do Rio João Leite de 

maior porte, são eles: Córregos Barreiro, Cana Brava, Carapina, Tamanduá e Macaúba. 

Corroborando com RIBEIRO & WALTER (1998), SEMARH (2005) em estudo realizado 

nas porções de Mata de Galeria do PEAMP destacaram a presença de Miconia cuspidata, 

Tibouchina sp., Guarea guidonia (marinheiro), Guarea kunthiana (marinheiro) e Piper hispidum 

entre outras espécies. 

1.2.9.3.4. Cerradão 

O Cerradão caracteriza-se pela presença de espécies que são compartilhadas com o 

Cerrado sentido restrito e também por espécies de mata. Do ponto de vista fisionômico é uma 

floresta, mas floristicamente é mais similar a um Cerrado, com cobertura de copas em torno de 

80% e árvores que atingem entre 8 a 15 m de altura em seu estágio maturo. (RIBEIRO & 

WALTER, 1998). 

De acordo com a fertilidade do solo o Cerradão pode ser classificado como Cerradão 

Distrófico (solos pobre) e Cerradão Mesotrófico (solos mais ricos), cada qual possuindo 

espécies características adaptadas a esses ambientes (RATTER et al.; 1978, RIBEIRO et al., 

1982a, 1985; Araújo & Haridasan, 1989; Ribeiro & Raridasan, 1990; OLIVEIRA FILHO & 

RATTER, 1995 apud RIBEIRO & WALTER, 1998). 

De maneira geral, as espécies arbóreas mais freqüentes no Cerradão são: Callisthene 

fasciculata (jacaré-de-folha-grande), Caryocar brasiliense (pequi), Copaifera langsdorffii 

(copaíba), Emmotum nitens (sobre, carbalho), Hirtella glandulosa (oiti), Lafoensia pacari 

(mangaba-brava, pacari), Magonia pubescens (tinguí), Siphoneugenia densiflora (maria-preta), 

Vochysia haenkeana (escorrega-macaco) e Xylopia aromática (pindaíba, pimenta-de-macaco) 

(RIBEIRO & WALTER, 1998). RIZZINI & HERINGER (1962) e RATTER et al. (1978) apud 

RIBEIRO & WALTER (1998) também mencionam como espécies normalmente encontradas 

nessa fitofisionomia a Agonandra brasiliensis (pau-marfim), Bowdichia virgilioides (sucupira-
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preta), Dalbergia miscolobium (jacarandá-do-cerrado), Dimorphandra mollis (faveiro), Kielmeyra 

coriacea (pau-santo), Machaerium opacum (jacarandá-muchiba), Platypodium elegans 

(canzileiro), Pterodon emarginatus (sucupira-branca), Qualea grandiflora (pau-terra-grande) e 

Sclerolobium paniculatum (carvoeiro). 

Segundo o estudo da SEMARH (2005) só existem vestígios destas formações no 

PEAMP que foram degradadas no passado e presença de espécies de Cerrado em trechos de 

Mata Seca conferindo um aspecto de transição ou tensão ecológica. 

Corroborando com RIBEIRO & WALTER (1998), SEMARH (2005) em estudo realizado 

no PEAMP encontraram Lafoensia pacari, Vochysia haenkeana e Xylopia aromatica nas 

porções de Cerradão e Cerradão alterado. 

1.2.9.3.5. Cerrado sentido restrito 

O Cerrado sentido restrito é uma vegetação que ocorre geralmente em faixas extensas 

e contínuas, caracterizado por uma camada herbácea com predominância de gramíneas e por 

uma camada lenhosa, que varia de 3-5m de altura, com cobertura arbórea de 10 a 60%, com 

algumas espécies apresentando órgãos subterrâneos perenes (xilopódios), que permitem a 

rebrota após queima ou corte. Na época chuvosa os estratos subarbustivos e herbáceo 

tornam-se exuberantes devido ao seu rápido crescimento (RIBEIRO & WALTER, 1998). 

Devido à complexidade dos fatores condicionantes, originam-se subdivisões 

fisionômicas distintas do Cerrado sentido restrito, sendo as principais: o Cerrado Denso, o 

Cerrado Típico e o Cerrado Ralo, além do Cerrado Rupestre. As três primeiras refletem 

variações na forma dos agrupamentos e espaçamento entre os indivíduos lenhosos, seguindo 

um gradiente de densidade decrescente do Cerrado Denso ao Cerrado Ralo. Já o Cerrado 

Rupestre diferencia-se dos três subtipos anteriores pelo substrato, tipicamente em solos rasos 

com presença de afloramentos de rocha, e por apresentar outras espécies características, 

adaptadas a esse ambiente (RIBEIRO & WALTER, 1998). 

Na composição florística do Cerrado Denso ao Cerrado Ralo entre as espécies mais 

freqüentes nos trabalhos publicados sobre a vegetação do Cerrado sentido restrito temos as 

seguintes espécies: Annona crassiflora (araticum), Astronium fraxinifolium (gonçalo-alves), 

Brosimum gaudichaudii, Bowdichia virgilioides (sucupira-preta), Byrsonima coccolobifolia (murici), 

Byrsonima verbascifolia (murici), Caryocar brasiliensis (pequi), Connarus suberosus, Curatella 

americana (lixeira), Dimorphandra mollis (faveiro), Erythroxylum suberosum, Hancornia speciosa 
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(mangaba), Hymenaea stigonocarpa (jatobá-do-cerrado), Kielmeyera coriacea, Lafoensia pacari 

(pacari), Machaerium acutifolium (jacarandá), Pouteria ramiflora (curriola), Qualea grandiflora 

(pau-terra-grande), Qualea multiflora (pau-terra-liso), Qualea parviflora (pau-terra-roxo), Roupala 

montana (carne-de-vaca), Salvertia convallariaeodora (bate-caixa), Tabebuia aurea (ipê), 

Tabebuia ochracea (ipê-amarelo) e Tocoyena formosa (jenipapo-do-cerrado) (RATTER & 

DARGIE, 1992; CASTRO, 1994 e RATTER et al., 1996 apud RIBEIRO & WALTER, 1998). 

Corroborando com RIBEIRO & WALTER (1998), SEMARH (2005) em estudo realizado 

no PEAMP encontrou nas porções de Cerrado sentido restrito e Cerrado alterado as espécies: 

Tabebuia ochracea, Kielmeyera coriacea, Davilla elliptica, Casearia sylvestris, Dimorphandra 

mollis, Plathymenia reticulata, Bowdichia virgilioides, Machaerium acutifolium, Acosmium 

dasycarpum, Roupala montana, Qualea multiflora entre outras. 

1.2.9.4. RIQUEZA FLORÍSTICA 

Estudo recente (SEMARH 2005), identificou no parque um total de 485 espécies 

distribuídas em 315 gêneros e 97 famílias, considerando as três subfamílias de Leguminosae 

como diferentes famílias. Este estudo constatou a predominância de espécies de Mata Seca 

em solos férteis como a aroeira (Myracruodruon urundeuva), as perobas (Aspidosperma spp.), 

o ipê-branco (Tabebuia roseoalba), o angico-monjolo (Acacia polyphylla), a mamoninha 

(Dilodrendron bipinnatum) e a paineira (Chorisia speciosa). 

No Quadro 19 encontra-se a distribuição das espécies por ambiente (Mata Seca, Mata 

de Galeria, Cerrado sentido restrito, Cerradão, Capoeira e Área Antrópica) de ocorrência e 

hábito. 
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QUADRO 19: ESPÉCIES VEGETAIS IDENTIFICADAS POR AMBIENTE 
ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 

NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Turbina cordata (Choisy) G.F.Austin  & Staples Convolvulaceae Capoeira  Trepadeira 
Emmotum nitens (Benth.) Miers Icacinaceae Capoeira  Árvore 
Calopogonium muconoides Desv. Leg. Papilionideae  Capoeira  Trepadeira 
Dioclea glabra Benth. Leg. Papilionideae  Capoeira  Trepadeira 
Mucuna urens DC. Leg. Papilionideae  Capoeira  Trepadeira 
Chiococca alba (L.) Hitchc. Rubiaceae Capoeira  Arbusto 
Tocoyena formosa (Cham. & Schltdl.) K.Schum. Rubiaceae Capoeira  Arvoreta 
Allophylus cf. Strictus Radlk.  Sapindaceae Capoeira  Arbusto 
Qualea grandiflora Mart. Vochysiaceae Capoeira  Árvore 
Qualea parviflora Mart. Vochysiaceae Capoeira  Árvore 

Espécies identificadas nas áreas antropizadas do PEAMP 
Nome Científico Família Habitat Hábito 
Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. Cucurbitaceae Área antrópica Trepadeira 
Dipteryx alata Vogel Leg. Papilionideae  Área antrópica Árvore 
Solanum lycocarpum A.St.Hil. Solanaceae Área antrópica Arbusto 
Sida linifolia Cav. (ruderal) Malvaceae - - 
Sida rhombifolia L. Malvaceae - - 
Serjania spp. Sapindaceae - Trepadeira 
Physalis pubescens L.  (ruderal) Solanaceae - - 
Stachytarpheta cayennensis (L.C.Rich.) Vahl  Verbenaceae - Erva 
Vitex polygama Cham. Verbenaceae - Árvore 

Espécies identificadas nas áreas de Cerradão do PEAMP 
Nome Científico Família Habitat Hábito 
Bidens sp. Asteraceae Cerradão alterado Trepadeira 
Lepidaploa sp. Asteraceae Cerradão alterado  Arbusto 
Ipomoea decora Meisn. Convolvulaceae Cerradão alterado Trepadeira 
Tapura amazonica Poepp. & Endl. Dichapetalaceae Cerradão/floresta estacional    Arbusto 
Phthirusa cf. Ovata (Pohl) Eichler Loranthaceae Cerradão alterado  Hemiparasita 
Lafoensia pacari A.St.Hil. Lythraceae Cerradão alterado  Árvore 
Byrsonima sericea A.DC. Malpighiaceae Cerradão alterado  Árvore 
Maranta cf. Pohliana Körn. Marantaceae Cerradão alterado  Erva 
Miconia macrothyrsa Benth.  Melastomataceae Cerradão alterado  Subarbusto 
Trichilia pallida Sw. Meliaceae Cerradão alterado  Árvore 
Cybianthus sp. Myrsinaceae Cerradão alterado  Arbusto 
Vochysia  haenkeana Mart. Vochysiaceae Cerradão alterado  Árvore 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 

Espécies identificadas nas áreas de Cerrado sentido restrito do PEAMP 
Nome Científico Família Habitat Hábito 
Annona tomentosa R.E.Fr. Annonaceae  Cerrado alterado Subarbusto 
Aspidosperma macrocarpon Mart. Apocynaceae Cerrado alterado Árvore 
Aspidosperma tomentosum Mart. Apocynaceae Cerrado alterado Árvore 
Lessingianthus zuccarianus (Mart. Ex DC.) H.Rob. Asteraceae Cerrado  alterado Arbusto 
Vernonia polyanthes (Spreng.) Less. Asteraceae Cerrado alterado Arbusto 
Tabebuia ochracea (Cham.) Standley Bignoniaceae Cerrado alterado Arbusto 
Tabebuia serratifolia (Vahl) G.Nicholson Bignoniaceae Cerrado alterado Árvore 
Zeyheria montana Mart. Bignoniaceae Cerrado  alterado Arbusto 
Eriotheca pubescens (Mart. & Zucc.) Schott & Endl. Bombacaceae Cerrado alterado Árvore 
Pseudobombax longiflorum (Mart. & Zucc.) A.Robyns Bombacaceae Cerrado alterado Árvore 
Pseudobombax tomentosum (Mart. & Zucc.) A.Robyns Bombacaceae Cerrado alterado Árvore 
Hirtella glandulosa Spreng. Chrysobalanaceae Cerrado alterado Árvore 
Kielmeyera coriacea (Spreng.) Mart. Clusiaceae Cerrado alterado Árvore 
Terminalia argentea Mart. Combretaceae Cerrado alterado Arbusto 
Connarus suberosus Planchon Connaraceae Cerrado alterado Arbusto 
Rourea induta Planchon Connaraceae Cerrado alterado Arbusto 
Davilla elliptica A.St.-Hil. Dilleniaceae Cerrado alterado Arbusto 
Diospyros burchelli Hiern. Ebenaceae Cerrado alterado Árvore 
Erythroxylum deciduum A.St.-Hil.  Elaeocarpaceae Cerrado alterado Arbusto 
Erythroxylum suberosum A.St.-Hil. Erythroxylaceae Cerrado alterado Arbusto 
Casearia sylvestris Sw. Flacourtiaceae Cerrado alterado Arbusto 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke  Lamiaceae Cerrado alterado  
Bauhinia curvula Benth. Leg. Caesalpinioideae Cerrado  alterado Arbusto 
Bauhinia goyazensis Harms Leg. Caesalpinioideae Cerrado  alterado Arbusto 
Copaifera sp. Leg. Caesalpinioideae Cerrado alterado Árvore 
Dimorphandra mollis Benth. Leg. Caesalpinioideae Cerrado alterado Árvore 
Hymenaea martiana Hayne Leg. Caesalpinioideae Cerrado alterado Árvore 
Senna sylvestris (Vell.) H.S.Irwin & Barneby Leg. Caesalpinioideae Cerrado alterado Arbusto 
Mimosa claussenii Benth. Leg. Mimosoideae Cerrado alterado Arbusto 
Mimosa sp. Leg. Mimosoideae Cerrado alterado Subarbusto 
Plathymenia reticulata Benth. Leg. Mimosoideae Cerrado alterado Árvore 
Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville Leg. Mimosoideae Cerrado  alterado  Árvore 
Stryphnodendron goyazensis Taub. Leg. Mimosoideae Cerrado alterado Arbusto 
Bowdichia virgilioides Kunth  Leg. Papilionoideae  Cerrado alterado Arbusto 
Machaerium opacum Vogel Leg. Papilionoideae  Cerrado alterado Arbusto 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Dalbergia miscolobium Benth.  Leg. Papilionoideae  Cerrado alterado Árvore 
Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovl. Leguminosae Cerrado alterado Árvore 
Diplusodon cf. Villosus Pohl Lythraceae Cerrado  alterado Arbusto 
Banisteriopsis sp. Malpighiaceae Cerrado alterado Arbusto 
Pavonia sp. Malvaceae Cerrado alterado/ capoeira  Arbusto 
Miconia cf. Rubiginosa (Bonpl.) A.DC. Melastomataceae Cerrado alterado Arbusto 
Tibouchina aegopogon (Naudin) Cogn. Melastomataceae Cerrado  alterado Subarbusto 
Tibouchina stenocarpa (DC.) Cogn. Melastomataceae Cerrado alterado Arbusto 
Brosimum gaudichaudii Trécul Moraceae Cerrado  alterado Arbusto 
Myrcia sp.1 Myrtaceae Cerrado alterado Arvoreta 
Guapira noxia (Netto) Lundell Nyctaginaceae Cerrado alterado Árvore 
Axonopus siccus (Nees) Kuhlm. Poaceae Cerrado alterado Erva 
Paspalum sp. Poaceae Cerrado alterado Erva 
Bredemeyera  velutina A.W.Benn. Polygalaceae Cerrado  alterado Trepadeira 
Roupala montana Aubl. Proteaceae Cerrado alterado Arbusto 
Rhamnidium elaeocarpum Reissek Rhamanaceae Cerrado alterado Arbusto 
Alibertia edulis (L.C.Rich.) A.Rich. Ex DC. Rubiaceae Cerrado alterado Arbusto 
Guettarda cf. Pohliana Müll.Arg.     Rubiaceae Cerrado alterado Arbusto 
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Rubiaceae Cerrado  alterado Arbusto 
Smilax campestris Griseb. Smilacaceae Cerrado alterado Erva 
Styrax ferrugineus Nees & Mart. Styracaceae Cerrado alterado Arbusto 

ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE MATA DE GALERIA DO PEAMP 
Nome Científico Família Habitat Hábito 
Lophostachys cyanea Leonard Acanthaceae Mata de galeria Subarbusto 
Thunbergia alata Bojer  Acanthaceae Borda mata de galeria Trepadeira 
Forsteronia sp. Apocynaceae Mata de galeria Trepadeira 
Aristolochia melastoma Manso Aristolochiaceae Mata de galeria Trepadeira 
Asplenium sp. Aspleniaceae Mata de galeria Erva 
Baccharis trinervis (Lam.) Pers. Asteraceae Mata de galeria alterada Arbusto 
Campuloclinium hirsutum Gardner Asteraceae Borda mata de galeria Subarbusto 
Blechnum sp. Blechnaceae Mata de galeria Erva 
Centropogon cornutus (L.) Druce Campanulaceae Mata de galeria Arbusto 
Dichorisandra villosula Mart. Commelinaceae Mata de galeria Erva 
Floscopa sp. Commelinaceae Mata de galeria Subarbusto 
Merremia sp. Convolvulaceae Mata de galeria alterada Trepadeira 
Cucurbita sp. Cucurbitaceae Mata de galeria Trepadeira 
Cyperus sp. Cyperaceae Mata de galeria Erva 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Elaeocarpaceae Mata de galeria  Árvore 
Acalypha sp. Euphorbiaceae Mata de galeria  Erva 
Manihot tripartita (Spreng.) Müll.Arg. Euphorbiaceae Borda mata de galeria Arbusto 
Cipura sp. Iridaceae Mata de galeria Erva 
Bauhinia mollis (Bong.) Steud. Leg. Caesalpinioideae Mata de galeria alterada Arbusto 
Mimosa gracilis Benth. Leg. Mimosoideae Mata de galeria Erva 
Piptadenia  cf. Gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Leg. Mimosoideae Borda mata de galeria   Árvore 
Phaseolus sp. Leg. Papilionoideae  Mata de galeria Trepadeira 
Crotalaria sp. Leg. Papilionoideae  Mata de galeria  Erva 
Mucuna pruriens (L.) DC. Leg. Papilionoideae  Mata de galeria alterada Trepadeira 
Vigna sp. Leg. Papilionoideae  Mata de galeria alterada Trepadeira 
Cyclolobium claussenii Benth. Leg. Papilionoideae  Borda mata de galeria Árvore 
Crotalaria lanceolata E.Mey Leg. Papilionoideae  Borda mata de galeria   Subarbusto 
Banisteriopsis cf. Gardneriana (A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates Malpighiaceae Mata de galeria   Trepadeira 
Banisteriopsis cf. Laevifolia (A.Juss.) B.Gates Malpighiaceae Mata de galeria   Trepadeira 
Banisteriopsis gardneriana (A..Juss.) W.R.Anderson & B.Gates Malpighiaceae Mata de galeria   Arbusto 
Calathea sp. Marantaceae Mata de galeria Erva 
Miconia cuspidata Naud. Melastomataceae Mata de galeria  Árvore 
Pterolepis purpusifolia (Naudin) Cogn. Melastomataceae Borda mata de galeria Erva 
Tibouchina sp. Melastomataceae Borda mata de galeria   Arbusto 
Guarea guidonia (L.) Sleumer Meliaceae Mata de galeria  Árvore 
Guarea kunthiana A.Juss.  Meliaceae Mata de galeria  Árvore 
Stylogine ambigua (Mart.) Mez Myrsinaceae Mata de galeria  Arbusto 
Oxalis cf. Cystisoides Mart. & Zucc. Oxalidaceae Mata de galeria  Erva 
Passiflora sp. Passifloraceae Mata de galeria Trepadeira 
Piper hispidum Sw. Piperaceae Mata de galeria Arbusto 
Peperomia gardneriana Miq. Piperaceae Mata de galeria  Erva 
Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy Poaceae Mata de galeria Erva 
Adiantum intermedium Sw. Pteridaceae Mata de galeria Erva 
Pteris sp. Pteridaceae Mata de galeria Erva 
Adiantum deflectens Mart. Pteridaceae Mata de galeria  Erva 
Adiantum pectinatum Kuntze ex Baker Pteridaceae Mata de galeria  Erva 
Gouania mollis Reissek Rhamanaceae Borda mata de galeria  Trepadeira 
Coccocypselum lanceolatum (Ruiz  & Pav.) Pers. Rubiaceae Mata de galeria Subarbusto 
Guettarda pohliana Müll.Arg.     Rubiaceae Borda mata de galeria Arbusto 
Serjania sp. Sapindaceae Mata de galeria Trepadeira 
Allophyllus sericeus (Cambess.) Radlk. Sapindaceae Mata de galeria  Árvore 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Serjania lethalis A.St.Hil. Sapindaceae Borda mata de galeria Trepadeira 
Anemia phyllitidis (L.) Sw. Schizaeaceae Mata de galeria Erva 
Angelonia sp. Scrophulariaceae Mata de galeria Subarbusto 
Selaginella erythropus (Mart.) Spring. Selaginellaceae Mata de galeria  Erva 
Solanum sp. Solanaceae Mata de galeria alterada Arbusto 
Guazuma ulmifolia Lam. Sterculiaceae Borda mata de galeria Árvore 
Luehea cf. Grandiflora Mart. Tiliaceae Borda mata de galeria Árvore 
Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae Mata de galeria  Árvore 
Lantana camara L. Verbenaceae Mata de galeria Arvoreta 
Amasonia hirta Benth. Verbenaceae Borda mata de galeria Subarbusto 
Cissus simsiana Schult. & Schult.f. Vitaceae Borda mata de galeria   Trepadeira 
Hedychium coronarium Koenig. Zingiberaceae Mata de galeria alterada Erva 

ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE MATA SECA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Justicia cf. Irwinii Wassh. Acanthaceae Floresta estacional Erva 
Justicia sp. Acanthaceae Floresta estacional Subarbusto 
Lepidagathis floribunda (Pohl) Kameyama Acanthaceae Floresta estacional Subarbusto 
Lophostachys floribunda Pohl Acanthaceae Floresta estacional Subarbusto 
Ruellia 2 spp. Acanthaceae Floresta estacional Erva 
Mollugo sp. * Aizoaceae Floresta estacional Subarbusto 
Bomarea edulis (Tussac.) Herb. Alstroemeriaceae Floresta estacional Trepadeira 
Alternanthera cf. Brasiliana (L.) Kuntze Amaranthaceae Floresta estacional Subarbusto 
Alternanthera tenella Collad  (invasora) Amaranthaceae Floresta estacional Erva 
Myracrodruon urundeuva Allemão Anacardiaceae Floresta estacional Árvore 
Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae Floresta estacional Árvore 
Astronium fraxinifolium Schott Anacardiaceae Floresta estacional  Árvore 
Lithraea molleoides (Vell.) Engl.  Anacardiaceae Floresta estacional  Árvore 
Xylopia sericea A.St.-Hil. Annonaceae Floresta estacional Árvore 
Annona montana Macfad. Annonaceae Floresta estacional Árvore 
Cardiopetalum calophyllum Schlecht. Annonaceae Floresta estacional Árvore 
Unonopsis lindmanii R.E.Fr. Annonaceae Floresta estacional Árvore 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae Floresta estacional Árvore 
Prestonia coalita (Vell.) Woodson Apocynaceae Borda floresta estacional Trepadeira 
Aspidosperma cylindrocarpon Müll.Arg. Apocynaceae Floresta estacional Árvore 
Aspidosperma discolor A.DC. Apocynaceae Floresta estacional Árvore 
Aspidosperma spruceanum Benth. Ex Müll. Arg. Apocynaceae Floresta estacional Árvore 
Aspidosperma subincanum Mart. Ex DC. Apocynaceae Floresta estacional Árvore 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Odontadenia lutea (Vell.) Marckgr. Apocynaceae Floresta estacional Trepadeira 
Peltastes peltatus (Vell.) Woodson Apocynaceae Floresta estacional Trepadeira 
Schubertia grandiflora Mart. Apocynaceae Floresta estacional Trepadeira 
Aspidosperma sp. Apocynaceae Floresta estacional  
Aspidosperma parvifolim A. DC. Apocynaceae Floresta estacional Árvore 
Ilex sp. Aquafoliaceae Floresta estacional Árvore 
Philodendron sp. Araceae Floresta estacional Hemiepífita 
Schefflera morototoni (Aubl.) B. Maguire, Steyerm & Frodin Araliaceae Floresta estacional  Árvore 
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. Arecaceae Floresta estacional Árvore 
Attalea phalerata Mart. Ex Spreng. Arecaceae Floresta estacional Árvore 
Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Arecaceae Floresta estacional Arbusto 
Syagrus oleracea (Mart.) Becc. Arecaceae Floresta estacional Árvore 
Aristolochia hians Willd. Aristolochiaceae Floresta estacional Trepadeira 
Aristolochia galeata Mart. & Zucc. Aristolochiaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Bidens gardneri Baker Asteraceae Borda floresta estacional Subarbusto 
Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.  Asteraceae Borda floresta estacional Subarbusto 
Elephantopus mollis Kunth Asteraceae Borda floresta estacional Subarbusto 
Mikania 2 spp. Asteraceae Floresta estacional Trepadeira 
Elephantopus biflorus (Less.) Sch.Bip. Asteraceae Floresta estacional Erva 
Piptocarpha macropoda (DC.) Baker Asteraceae Floresta estacional Árvore 
Trixis sp. Asteraceae Floresta estacional Erva 
Vernonanthura membranacea (Gardner) H. Rob. Asteraceae Floresta estacional Arbusto 
Wedelia sp. * Asteraceae Floresta estacional Subarbusto 
Dasyphyllum infundibulare (Baker) Cabrea Asteraceae Floresta estacional  Arbusto 
Chromolaena squalida (DC.) R.M.King & H.Rob. * Asteraceae Floresta estacional Subarbusto 
Baltimora geminata (Brandeg.) Stuessy Asteraceae Transição flor. Est./cerradão Arbusto 
Zeyera tuberculosa (Vell.) Bur. Ex Verlor Bignoneaceae Floresta estacional Árvore 
Arrabidaea sp. Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Indet. Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Phryganocidea sp. Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Pithecoctenium crucigerum (L.) A.H.Gentry  Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Tabebuia chrysotricha (Mart. Ex A.DC.) Standley  Bignoniaceae Floresta estacional Árvore 
Xylophragma pratense (Bur. & K.Schum. Ex K.Schum.) Sprague Bignoniaceae Floresta estacional Árvore 
Amphilophium paniculatum (L.) Kunth  Bignoniaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Arrabidaea florida A.DC. Bignoniaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Distictella elongata (Vahl) Urb. Bignoniaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Tabebuia impetiginosa (Mart. Ex A.DC.) Standley  Bignoniaceae Floresta estacional  Árvore 
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Tabebuia roseo-alba (Ridley) Sandwith  Bignoniaceae Floresta estacional  Árvore 
Arrabidadea craterophora (A.DC.) Bureau Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Macfadyena unguis-cati (L.) A.H.Gentry  Bignoniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Blechnum brasiliense Desv. Blechnaceae Floresta estacional  Erva 
Eriotheca candolleana (K.Schum.) A.Robyns Bombacaceae Floresta estacional Árvore 
Eriotheca gracilipes (K. Schum.) A. Robyns Bombacaceae Floresta estacional Árvore 
Chorisia speciosa (A.St.-Hil.) Ravenna Bombacaceae Floresta estacional Árvore 
Cordia monosperma (Jacq.) Roem & Schult. Boraginaceae Floresta estacional Arbusto 
Cordia sellowiana Cham. Boraginaceae Floresta estacional Árvore 
Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex stend. Boraginaceae Floresta estacional Árvore 
Ananas ananassoides (Baker) L.B.Sm. Bromeliaceae Floresta estacional Erva 
Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand  Burseraceae Floresta estacional Árvore 
Protium heptaphyllum ( Aubl.) Marchand Burseraceae Floresta estacional Árvore 
Jacaratia cf. Spinosa (Aubl.) A.DC. Caricaceae Floresta estacional Árvore 
Cecropia pachystachya Trécul Cecropiaceae Floresta estacional Árvore 
Maytenus robusta Reissek (=Maytenus alaternoides Reissek) Celastraceae Floresta estacional Árvore 
Combretum cf. Fruticosum (Loefl.) Stuntz Combretaceae Floresta estacional Trepadeira 
Terminalia phaeocarpa Eichler Combretaceae Floresta estacional Árvore 
 Terminalia glabrescens(=Terminalia brasiliensis (Cambess.) Eichler) Combretaceae Floresta estacional Árvore 
Commelina obliqua Vahl Commelinaceae Borda floresta estacional Erva 
Dichorisandra cf. Villosula Mart. Commelinaceae Floresta estacional Subarbusto 
Evolvulus sp. Convolvulaceae Floresta estacional  
Ipomoea tubata Nees Convolvulaceae Floresta estacional Trepadeira 
Ipomoea sp. Convolvulaceae Floresta estacional Trepadeira 
Ipomoea cf. Indivisa (Vell.) Hall. Convolvulaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Cayaponia cucumis Vell. Cucurbitaceae Floresta estacional Trepadeira 
Gurania spinulosa (Poepp. & Endl.) Cogn.  Cucurbitaceae Floresta estacional Trepadeira 
Psiguria ternata (M.J.Roem.) C.Jeffrey  Cucurbitaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Lamanonia ternata Vell. (= Lamanonia glabra (Cambess.) 
Kuntze, L. Tomentosa (Cambess.) Kuntze) Cunoniaceae Floresta estacional Árvore 

Rhynchospora sp. Cyperaceae Floresta estacional Erva 
Scleria cf. Mitis P.J.Berg. Cyperaceae Floresta estacional Erva 
Scleria sp. Cyperaceae Floresta estacional Erva 
Doliocarpus sp. Dilleniaceae Floresta estacional Trepadeira 
Dioscorea 3 spp. Dioscoreaceae Floresta estacional Trepadeira 
Diospyros hispida A.DC. Ebenaceae Floresta estacional Árvore 
Erythroxylum sp. Erythroxylaceae Floresta estacional Arbusto 
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Erythroxylum daphnites Mart. Erythroxylaceae Floresta estacional Árvore 
Cnidosculus urens (L.) Arthur Euphorbiaceae Borda floresta estacional Arbusto 
Dalechampia sp. Euphorbiaceae Borda floresta estacional Trepadeira 
Manihot anomala Pohl Euphorbiaceae Borda floresta estacional Arbusto 
Euphorbia heterophylla L.  Euphorbiaceae Floresta estacional Subarbusto 
Maprounea guianensis Aubl. Euphorbiaceae Floresta estacional Árvore 
Phyllanthus acuminatus Vahl Euphorbiaceae Floresta estacional Arbusto 
Alchornea glandulosa Poepp. Euphorbiaceae Floresta estacional  Árvore 
Croton urucurana Baill. Euphorbiaceae Floresta estacional  Árvore 
Euphorbia sciadophylla Boiss. Euphorbiaceae Floresta estacional  Erva 
Jatropha cf. Gossypiifolia L. Euphorbiaceae Floresta estacional  Arbusto 
Manihot sp. Euphorbiaceae Floresta estacional  Subarbusto 
Sapium glandulatum (Vell.) Pax Euphorbiaceae Floresta estacional  Árvore 
Indet. Euphorbiaceae cf. Floresta estacional Trepadeira 
Casearia grandiflora Cambess. Flacourtiaceae Floresta estacional Arbusto 
Casearia rupestris Eichler Flacourtiaceae Floresta estacional Árvore 
Cheiloclinium cognatum (Miers) A.C.Sm. Hippocrateaceae Floresta estacional Árvore 
Salacia elliptica (Mart. Ex Schult.) G.Don  Hippocrateaceae Floresta estacional Árvore 
Hyptis pectinata (L.) Poit. (ruderal) Lamiaceae Floresta estacional Árvore 
Hyptis sp. (ruderal) Lamiaceae Floresta estacional Erva 
Hyptidendron canum (Pohl ex Benth.) R. Hailey Lamiaceae Floresta estacional Árvore 
Persea fusca Mez  Lauraceae Floresta estacional Árvore 
Nectandra sp. Lauraceae Floresta estacional Árvore 
Ocotea spixiana (Nees) Mez Lauraceae Floresta estacional Árvore 
Ocotea corymbosa (Meissn.) Mez Lauraceae Floresta estacional Árvore 
Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze  Lecythidaceae Floresta estacional Árvore 
Chamaecrista trichopoda (Benth.) H.S.Irwin & Barneby Leg. Caesalpinioideae Borda floresta estacional Subarbusto 
Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F.Macbr. Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Árvore 
Bauhinia longifolia (Bong.) Steud. Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Arvoreta 
Bauhinia outimouta Aubl. Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Trepadeira 
Bauhinia rufa (Bong.) Steud. Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Árvore 
Bauhinia sp.1 Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Arbusto 
Bauhinia sp.2 Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Trepadeira 
Copaifera langsdorffii Desf. Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Árvore 
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Hymenaea courbaril L.  Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Árvore 
Senna multijuga (L.C.Rich.) H.S.Irwin & Barneby  Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional Árvore 
Bauhinia cf. Brevipes Vogel  Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional  Árvore 
Chamaecrista rotundifolia (Pers.)Greene Leg. Caesalpinioideae Floresta estacional  Subarbusto 
Senna pilifera Vogel Leg. Caesalpinioideae Transição flor. Est./cerradão Subarbusto 
Acacia polyphylla DC. Leg. Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart Leg. Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Inga cylindrica (Vell.) Mart. Leg. Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Acacia sp. Leg. Mimosoideae Floresta estacional  
Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong. Leg. Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Leg. Mimosoideae Floresta estacional  Árvore 
Periandra coccinea Benth. Leg. Papilionoideae  Borda floresta estacional Trepadeira 
Crotalaria unifoliolata Benth. (ruderal) Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Subarbusto 
Clitoria sp. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Subarbusto 
Dalbergia frutescens (Vell.) Britton Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Trepadeira 
Desmodium leiocarpum (Spreng.) G.Don. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Erva 
Platycyamus regnellii Benth. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Árvore 
Platymiscium floribundum Vogel Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Árvore 
Swartzia acutifolia Vogel  Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Árvore 
Aeschynomene histrix Poir. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional  Subarbusto 
Dioclea cf. Glabra Benth. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional  Trepadeira 
Platypodium elegans Vogel  Leg. Papilionoideae  Floresta estacional  Árvore 
Desmodium sp. Leg. Papilionoideae  Floresta estacional /cerradão Subarbusto 
Machaerium acutifolium Vogel Leg. Papilionoideae  Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Macroptilium atropurpureum (Sessé & Moc. Ex DC.)  Leg. Papilionoideae  Floresta estacional Trepadeira 
Albizia hasslerii (Choadat) Burr. Leguminosae Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Inga edulis Mart Leguminosae Mimosoideae Floresta estacional Árvore 
Machaerum aculeatum Raddi Leguminosae Papilionoideae Floresta estacional Árvore 
Platycyanus regnellii Benth. Leguminosae Papilionoideae Floresta estacional Árvore 
Swartizia acutifolia Leguminosae Papilionoideae Floresta estacional Árvore 
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Leguminosae Papilionoideae Floresta estacional Árvore 
Phthirusa stelis (L.) Kuijt Loranthaceae Floresta estacional Hemiparasita 
Struthanthus cf. Flexicaulis (Mart.) Mart. Loranthaceae Floresta estacional Hemiparasita 
Lycopodium sp. Lycopodiaceae Floresta estacional Erva 
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Lafoensia sp. Lythaceae Floresta estacional Árvore 
Diplusodon virgatus Pohl Lythraceae Floresta estacional Arbusto 
Banisteriopsis adenopoda (A.Juss.) B.Gates  Malpighiaceae Floresta estacional Trepadeira 
Banisteriopsis megaphylla (A.Juss.) B.Gates Malpighiaceae Floresta estacional Trepadeira 
Banisteriopsis argyrophylla (A.Juss.) B. Gates Malpighiaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Byrsonima crassa Nied. Malpighiaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Byrsonima intermedia A.Juss. Malpighiaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Peltaea acutifolia (Gurke) Krapov. & Cristóbal Malvaceae Borda floresta estacional Arbusto 
Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke(ruderal) Malvaceae Floresta estacional Erva 
Pavonia malacophylla (Link & Otto) Garcke Malvaceae Floresta estacional Subarbusto 
Sida sp. Malvaceae Floresta estacional  Erva 
Wissadula sp. Malvaceae Floresta estacional / capoeira  Subarbusto 
Koernickanthe cf. Orbiculata (Körn.) L.Andersson  Marantaceae Floresta estacional Erva 
Maranta cf. Parvifolia Petersen  Marantaceae Floresta estacional  Erva 
Clidemia hirta (L.) D.Don Melastomataceae Floresta estacional Subarbusto 
Miconia 3 spp. Melastomataceae Floresta estacional Arbusto 
Tibouchina candolleana (Mart. Ex DC.) Cogn. Melastomataceae Floresta estacional Árvore 
Miconia cordata Triana Melastomataceae Floresta estacional Árvore 
Miconia albicans (Sw.) Triana  Melastomataceae Mata seca, cerrado alterado Arbusto 
Trichilia catigua A.Juss. Meliaceae Floresta estacional Árvore 
Trichilia sp. Meliaceae Floresta estacional Árvore 
Cedrela fissilis Vell. Meliaceae Floresta estacional  Árvore 
Trichilia hirta L.  Meliaceae Floresta estacional  Árvore 
Odontocarya sp. Menispermaceae Floresta estacional Trepadeira 
Cissampelos glaberrima A.St.hil. Menispermaceae Transição flor. Est./cerradão Trepadeira 
Siparuna guianensis Aubl. Monimiaceae Floresta estacional Arbusto 
Mollinedia sp. Monimiaceae Floresta estacional Árvore 
Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger, Lanjow & W.Boer  Moraceae Floresta estacional Árvore 
Ficus pertusa L.f. Moraceae Floresta estacional Árvore 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steudel Moraceae Floresta estacional Árvore 
Dorstenia cayapia Vell. Subsp. Vitifolia (Gardner) 
C.C.Berg (=Dorstenia vitifolia Gardner) Moraceae Floresta estacional Erva 

Virola sebifera Aubl. Myristicaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Cybianthus detergens Mart. Myrsinaceae Floresta estacional Árvore 
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Calyptranthes sp. Myrtaceae Floresta estacional Arbusto 
Campomanesia velutina (Cambess.) O.Berg Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Myrcia rostrata DC. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Myrcia 2 spp. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Psidium sartorianum (O.Berg) Nied. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Campomanesia sp. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Myrcia bractatum Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Myrcia tomentosa ( Aubl) DC. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Psidium guajava L. Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Siphoneugenia densiflora O. Berg Myrtaceae Floresta estacional Árvore 
Guapira opposita (Vell.) Reitz  Nyctaginaceae Floresta estacional Árvore 
Guapira graciliflora (Mart ex Schimidt) Lund Nyctaginaceae Floresta estacional Árvore 
Ouratea cf. Castaneifolia (A.DC.) Engl. Ochnaceae Floresta estacional Árvore 
Heisteria ovata Benth. Olacaceae Floresta estacional Árvore 
Schoepfia cf. Brasiliensis A.DC.  Olacaceae Floresta estacional Arbusto 
Habenaria petalodes Lindl. Orchidaceae Borda floresta estacional Erva terrestre 
Cyrtopodium sp. Orchidaceae Floresta estacional Erva 
Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orchidaceae Floresta estacional Erva terrestre 
Oxalis alstonii Lourt. Oxalidaceae Floresta estacional Erva 
Oxalis umbraticola A.St.Hil. Oxalidaceae Floresta estacional  Erva 
Passiflora amethystina Mikan Passifloraceae Floresta estacional Trepadeira 
Passiflora cincinata Mart. Passifloraceae Floresta estacional Trepadeira 
Passiflora alata Curtis Passifloraceae Floresta estacional, cerrado alterado  Trepadeira 
Peperomia cf. Dichotoma Regel Piperaceae Floresta estacional Erva epífita 
Piper aduncum L. Piperaceae Floresta estacional Arbusto 
Piper arboreum Aubl. Piperaceae Floresta estacional Árvore 
Piper 3 spp. Piperaceae Floresta estacional Arbusto 
Pothomorphe umbellata (L.) Miq. Piperaceae Floresta estacional Arbusto 
Peperomia sp.  Piperaceae Floresta estacional Erva epífita 
Piper sp. Piperaceae Floresta estacional Arbusto 
Piper ovatum Vahl var. Boucheanum (C.DC.) 
Callejas (Ottonia leptostachya Kunth)  Piperaceae Floresta estacional Arbusto 

Arundo donax L. (ruderal) Poaceae Floresta estacional Erva 
Guadua paniculata Munro Poaceae Floresta estacional Erva 
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Ichnanthus sp. Poaceae Floresta estacional Erva 
Lasiacis sorghoidea (Desv. Ex Ham.) Hitchc. & Chase (ruderal) Poaceae Floresta estacional Erva 
Olyra ciliatifolia Raddi Poaceae Floresta estacional Erva 
Olyra humilis Nees Poaceae Floresta estacional Erva 
Olyra latifolia L. Poaceae Floresta estacional Erva 
Panicum sp. Poaceae Floresta estacional Erva 
Setaria sp. (ruderal) Poaceae Floresta estacional Erva 
Indet. Poaceae Floresta estacional Erva 
Andropogon gayanus Kunth. (ruderal) Poaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Erva 
Melinis minutiflora P.Beauv. (ruderal) Poaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Erva 
Urochloa humidicola (Rendle) Morrone & Zuloaga 
(=Brachiaria humidicola (Rendle) Schweick.) (ruderal) Poaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Erva 

Urochloa maxima (Jacq.) R.D.Webster 
(=Panicum maximum Jacq.) (ruderal)  Poaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Erva 

Bredemeyera floribunda Willd. Polygalaceae Borda floresta estacional Trepadeira 
Polypodium aureum L. Polypodiaceae Floresta estacional Erva epífita 
Polypodium sp.  Polypodiaceae Floresta estacional Erva 
Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae  Floresta estacional Erva 
Adianthum intermedium Sw. Pteridaceae Floresta estacional  Erva 
Adiantopsis radiata (L.) Fée Pteridaceae  Floresta estacional Erva 
Clematis dioica L. Rhamanaceae Floresta estacional Trepadeira 
Gouania cf. Polygama (Jacq.) Urban Rhamanaceae Floresta estacional Trepadeira 
Rhamnus sp. Rhamanaceae Floresta estacional Arbusto 
Chomelia pohliana Müll.Arg. Rubiaceae Borda floresta estacional Arbusto 
Alibertia cf. Elliptica (Cham.) K.Schum. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Alibertia macrophylla K.Schum.  Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Chiococca nitida Benth Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Chomelia cf. Parviflora Müll.Arg. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Chomelia sp. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Coccocypselum sp. Rubiaceae Floresta estacional Erva 
Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Benth. & Hook.f. Ex Müll.Arg. Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Geophila repens (L.) I.M.Johnst. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Guettarda viburnoides Cham. Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Palicourea cf. Marcgravii A.St.Hil. Rubiaceae Floresta estacional Subarbusto 
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Psychotria barbiflora DC. Rubiaceae Floresta estacional Subarbusto 
Psychotria deflexa DC. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Psychotria warmingii Müll.Arg. Rubiaceae Floresta estacional Subarbusto 
Randia armata (Sw.) DC. Rubiaceae Floresta estacional Arvoreta 
Randia sp. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Simira cf. Viridiflora (Allemão & Saldanha da Gama) Steyerm. Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Ixoria warmingii Mull. Arg. Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Simira sampaioana (Standl.) Steyer Rubiaceae Floresta estacional Árvore 
Coffea arabica L. Rubiaceae Floresta estacional  Arbusto 
Manettia cordifolia Mart. Rubiaceae Floresta estacional  Trepadeira 
Palicourea sp. Rubiaceae Floresta estacional  Subarbusto 
Simira sp. Rubiaceae Floresta estacional Arbusto 
Psychotria capitata Ruiz & Pav. Rubiaceae Floresta estacional /capoeira  Subarbusto 
Psychotria hoffmanseggiana (Willd. Ex Roem. & Schult.) Müll.Arg. Rubiaceae Floresta estacional/capoeira  Subarbusto 
Coutarea hexandra (Jacq.) K.Schum. Rubiaceae Transição flor. Est./cerradão Arbusto 
Esenbeckia cf. Grandiflora Mart. Rutaceae Floresta estacional Árvore 
Metrodorea stipularis Mart. Rutaceae Floresta estacional Árvore 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae Floresta estacional Árvore 
Zantroxylum riedelianum Engl. Rutaceae Floresta estacional Árvore 
Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae Floresta estacional Árvore 
Dilodendron bipinnatum Radlk. Sapindaceae Floresta estacional Árvore 
Magonia pubescens A.St.-Hil. Sapindaceae Floresta estacional Árvore 
Serjania caracasana (Jacq.) Willd. Sapindaceae Floresta estacional Trepadeira 
Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Pouteria torta (Mart.) Radlk. Subsp. Glabra Pennington Sapotaceae Floresta estacional Árvore 
Pouteria gardneri ( Mart. & Miq.) Baehni Sapotaceae Floresta estacional Árvore 
Chrysophyllum marginatum (Hook. & Arn.) Radlk. Sapotaceae Floresta estacional, cerrado alterado  Árvore 
Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) 
Pierre(=Micropholis rigida Pierre) Sapotaceae Floresta estacional Árvore 

Anemia sp. Schizaeaceae Floresta estacional Erva 
Smilax sp. Smilacaceae Floresta estacional Trepadeira 
Solanum oocarpum Sendtn. Solanaceae Borda floresta estacional  Arbusto 
Capsicum cf. Baccatum L. Solanaceae Floresta estacional Subarbusto 
Solanum americanum Mill. (ruderal) Solanaceae Floresta estacional Erva 
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ESPÉCIES IDENTIFICADAS NAS ÁREAS DE CAPOEIRA DO PEAMP 
NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA HABITAT HÁBITO 
Melochia sp. Sterculiaceae Borda de floresta estacional Arbusto 
Helicteres brevispira A.St.Hil. Sterculiaceae Floresta estacional Árvore 
Sterculia striata A.St.-Hil. & Naudin Sterculiaceae Floresta estacional Árvore 
Sterculia chicha St. Hill. Ex Turpin Sterculiaceae Floresta estacional Árvore 
Styrax camporum Pohl Styracaceae Floresta estacional Árvore 
Symplocos sp. Symplocaceae Floresta estacional Arvoreta 
Thelypteris sp. Thelypteridaceae Floresta estacional Erva epífita 
Clavija integrifolia Mart. & Moq. Theophrastaceae Floresta estacional  
Apeiba tibourbou Aubl. Tiliaceae Floresta estacional Árvore 
Luehea candicans Mart. Tiliaceae Floresta estacional Árvore 
Luehea divaricata Mart. & Zucc. Tiliaceae Floresta estacional Árvore 
Luehea grandiflora Mart. Tiliaceae Floresta estacional, cerrado alterado Árvore 
Triumfetta semitriloba Jacq. (ruderal) Tiliaceae Floresta estacional, cerrado alterado Subarbusto 
Trema micrantha (L.) Blume Ulmaceae Floresta estacional Árvore 
Celtis cf. Iguanaea (Jacq.) Sarg. Ulmaceae Floresta estacional, cerrado alterado Árvore 
Urera baccifera (L.) Gaudich. Ex Wedd. Urticaceae Floresta estacional Arbusto 
Aegiphila lhotzkiana Cham. Verbenaceae Borda floresta estacional Arbusto 
Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke(=Aegiphila sellowiana Cham.) Verbenaceae Mata Árvore 
Cissus duarteana Cambess. Vitaceae Borda floresta estacional Trepadeira 
Cissus erosa Rich. Vitaceae Floresta estacional Trepadeira 
Cissus sp.  Vitaceae Floresta estacional Trepadeira 
Cissus subrhomboidea (Baker) Planchon 
(=Cissus scabricaulis (Baker) Planchon) Vitaceae Floresta estacional Trepadeira 

Vochysia tucanorum (Spreng.) Mart. Vochysiaceae Floresta estacional Árvore 
Qualea dichotoma (Warm.) Stafl. Vochysiaceae Floresta estacional  Árvore 
Callisthene major Mart. Vochysiaceae Floresta estacional, cerrado alterado Árvore 
Qualea multiflora Mart. Vochysiaceae Floresta estacional, cerrado alterado Árvore 
Costus spiralis (Jacq.) Roscoe Zingiberaceae Floresta estacional Erva 
Renealmia alpinia (Rottb.) Maas Zingiberaceae Floresta estacional Erva 
Fonte: SEMARH & FUNATURA, 2005 
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1.2.9.5. ANÁLISE FITOSSOCIOLÓGICA 

A análise fitossociológica realizada no PEAMP por SEMARH (2005) em 35 parcelas de 20 

x 20 metros (400 m2), totalizando 1,4 hectares, encontraram 1.537 indivíduos, distribuídos em 

126 espécies, 99 gêneros e 57 famílias. Dentre as espécies encontradas, destacaram-se duas 

espécies de angico (Piptadenia gonoacantha, Anadenanthera colubrina), a mutamba (Guazuma 

ulmiflora), Casearia rupestris, Rhaminidium elaeocarpum, a aroeira (Myracruodruon urundeuva), 

o ingá (Inga cilyndrica), a mamoninha (Dilodendron bipinatum) e o angico monjolo (Acacia 

polyphylla). Foram encontradas com menores Índices de Valor de Importância (IVI) na área o 

gonçalo-alves (Astronium fraxinifolium), a paineira  (Chorisia speciosa), o ipê-branco (Tabebuia 

roseo-alba), o chichá (Sterculia chicha). Há espécies comuns com o Bioma Mata Atlântica e com 

as Matas de Galeria como é o caso do jequitibá (Cariana strellensis), assim como espécies que 

ocorrem no Bioma Floresta Amazônica e nas Florestas Estacionais que ocorrem na Bacia do Rio 

Paraná, denotando vinculações florísticas com outros biomas brasileiros. 

A influência de ambientes de Mata de Galeria é detectada pela presença de espécies 

típicas como o jatobá-da-mata (Hymenea courbaril) e copaíba (Copaifera langsdorffii) embora com 

menores valores de IVI. Também foram encontradas, embora em menor número, espécies de 

Cerrado sentido restrito como Campomanesia velutiina e Platypodium elegans (SEMARH 2005). 

A densidade para a comunidade amostrada foi de 1.097,86 árvores por ha e a 

dominância 19,96 m²/ha. Tais parâmetros são equivalentes aos obtidos em trechos de Floresta 

Estacional Decidual (Mata Seca Decídua) no Vale do Paranã (NASCIMENTO et al. 2004). Tais 

resultados estão expressos no Quadro 20. 

QUADRO 20: ESPÉCIES ARBÓREAS AMOSTRADAS EM FLORESTA ESTACIONAL NO PEAMP E SEUS 
PARÂMETROS FITOSSOCIOLÓGICOS ORGANIZADOS EM ORDEM DECRESCENTE DE IVI 

ESPÉCIES HMÁX (M) DA 
(N/HA) DR (%) FA (%) FR (%) DOA (M²/HA) DOR(%) IVI 

Anadenanthera colubrina  23 72,14 6,57 68,57 3,91 2,70 13,52 24,00
Guazuma ulmiflora  19 87,14 7,94 62,86 3,58 1,10 5,52 17,04
Morta  63,57 5,79 82,86 4,72 1,23 6,18 16,69
Piptadenia gonoacantha  16 47,14 4,29 34,29 1,95 1,05 5,26 11,51
Casearia rupestris 15 57,86 5,27 60,00 3,42 0,46 2,32 11,01
Inga cylindrica  18 32,14 2,93 57,14 3,26 0,72 3,60 9,79 
Myracrodruon urundeuva 16 37,14 3,38 40,00 2,28 0,69 3,44 9,10 
Dilodendron bipinatum 18 19,29 1,76 28,57 1,63 0,97 4,87 8,25 
Qualea multiflora 20 23,57 2,15 25,71 1,47 0,70 3,50 7,12 
Hymenea courbaril var 
stilbocarpa  25 19,29 1,76 25,71 1,47 0,68 3,41 6,63 

Acacia polyphylla  14 25,71 2,34 31,43 1,79 0,37 1,83 5,96 
Campomanesia velutina  20 25,00 2,28 48,57 2,77 0,15 0,75 5,80 
Terminalia brasiliensis  20 19,29 1,76 28,57 1,63 0,45 2,27 5,65 
Copaifera langsdorffii  21 12,14 1,11 25,71 1,47 0,59 2,98 5,55 
Terminalia argentea  20 12,14 1,11 31,43 1,79 0,48 2,41 5,31 
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ESPÉCIES HMÁX (M) DA 
(N/HA) DR (%) FA (%) FR (%) DOA (M²/HA) DOR(%) IVI 

Rhamnidium elaeocarpum 13 27,14 2,47 20,00 1,14 0,30 1,49 5,10 
Aspidosperma subincanum 22 25,71 2,34 22,86 1,30 0,25 1,27 4,92 
Machaerum acutifolium  14 17,86 1,63 37,14 2,12 0,23 1,15 4,89 
Alibertia macrophylla 9 20,00 1,82 37,14 2,12 0,13 0,65 4,59 
Siphoneugenia densiflora  12 19,29 1,76 31,43 1,79 0,18 0,88 4,43 
Cupania vernalis  17 17,14 1,56 34,29 1,95 0,17 0,85 4,37 
Myrcia rostrata  15 17,14 1,56 31,43 1,79 0,13 0,66 4,01 
Casearia sylvestris  10 22,86 2,08 20,00 1,14 0,14 0,71 3,93 
Luehea grandflora  13 13,57 1,24 28,57 1,63 0,21 1,03 3,90 
Protium heptaphyllum  17 14,29 1,30 20,00 1,14 0,27 1,34 3,78 
Apuleia leiocarpa  23 11,43 1,04 22,86 1,30 0,26 1,29 3,63 
Platypodium elegans  18 12,86 1,17 22,86 1,30 0,21 1,06 3,54 
Cariniana estrellensis  20 6,43 0,59 17,14 0,98 0,36 1,83 3,39 
Astronium fraxinifolium  21 10,00 0,91 22,86 1,30 0,23 1,16 3,38 
Platymiscium floribundum  15 12,86 1,17 22,86 1,30 0,15 0,75 3,22 
Schefflera morototonii  22 4,29 0,39 17,14 0,98 0,35 1,76 3,13 
Trichilia hirta  12 10,71 0,98 28,57 1,63 0,07 0,33 2,94 
Coussarea 
hydrangeaefolia  12 13,57 1,24 22,86 1,30 0,08 0,38 2,92 

Apeiba tibourbou  11 6,43 0,59 17,14 0,98 0,20 1,00 2,56 
Callisthene major 18 10,00 0,91 11,43 0,65 0,19 0,97 2,53 
Pouteria gardneri  12 9,29 0,85 22,86 1,30 0,05 0,27 2,42 
Salacia elliptica  12 8,57 0,78 22,86 1,30 0,05 0,26 2,35 
Lamononia ternata  15 6,43 0,59 8,57 0,49 0,24 1,22 2,29 
Sapium glandulatum  16 5,71 0,52 14,29 0,81 0,19 0,96 2,29 
Matayba guianensis 14 7,14 0,65 22,86 1,30 0,06 0,29 2,24 
Cordia trichotoma  12 6,43 0,59 20,00 1,14 0,04 0,18 1,90 
Aspidosperma discolor  16 4,29 0,39 14,29 0,81 0,12 0,61 1,81 
Campomanesia sp. 9 10,00 0,91 8,57 0,49 0,07 0,35 1,75 
Myrcia tomentosa  9 6,43 0,59 17,14 0,98 0,03 0,15 1,72 
Simira sampaioana  12 9,29 0,85 11,43 0,65 0,04 0,21 1,71 
Micropholis venulosa  10 6,43 0,59 14,29 0,81 0,05 0,25 1,65 
Eriotheca gracilipes  14 4,29 0,39 17,14 0,98 0,05 0,24 1,61 
Chorisia speciosa  22 2,86 0,26 11,43 0,65 0,12 0,61 1,52 
Ficus sp. 18 0,71 0,07 2,86 0,16 0,25 1,27 1,50 
Agonandra brasiliensis 20 2,86 0,26 8,57 0,49 0,14 0,70 1,45 
Guapira opposita  10 5,00 0,46 14,29 0,81 0,03 0,17 1,44 
Xylopia aromatica  13 7,14 0,65 8,57 0,49 0,06 0,28 1,42 
Pouteria torta   17 5,00 0,46 8,57 0,49 0,08 0,42 1,37 
Heisteria ovata  9,6 4,29 0,39 14,29 0,81 0,02 0,08 1,28 
Virola sebifera  10 5,00 0,46 11,43 0,65 0,03 0,15 1,26 
Styrax camporum 12 2,86 0,26 8,57 0,49 0,08 0,40 1,15 
Lafoensia sp. 12 5,00 0,46 8,57 0,49 0,03 0,16 1,11 
Cecropia pachystakia  14 4,29 0,39 8,57 0,49 0,04 0,19 1,07 
Emmoton nitens  13 5,00 0,46 5,71 0,33 0,06 0,28 1,06 
Guapira graciliflora  10 5,00 0,46 5,71 0,33 0,05 0,26 1,04 
Tabebuia roseo-alba  10 3,57 0,33 8,57 0,49 0,04 0,21 1,02 
Vitex polygama  9 2,14 0,20 8,57 0,49 0,06 0,31 0,99 
Tabebuia serratifolia  14 3,57 0,33 8,57 0,49 0,04 0,18 0,99 
Platycyanus regnellii  17 1,43 0,13 5,71 0,33 0,10 0,52 0,97 
Maclura tinctori  14 1,43 0,13 5,71 0,33 0,10 0,49 0,94 
Maytenus alaternoides  15 3,57 0,33 8,57 0,49 0,03 0,13 0,94 
Sterculia chicha  12 2,86 0,26 8,57 0,49 0,04 0,19 0,94 
Trema micrantha  13 4,29 0,39 5,71 0,33 0,03 0,16 0,88 
Guettarda virbunoides  11 2,86 0,26 8,57 0,49 0,02 0,10 0,85 
Ixoria warmingii  14 2,86 0,26 5,71 0,33 0,05 0,24 0,83 
Inga alba  13 2,14 0,20 5,71 0,33 0,06 0,29 0,81 
Zanthxylum riedelianum  15 2,14 0,20 5,71 0,33 0,05 0,24 0,76 
Ouratea castaneifolia  8 2,14 0,20 8,57 0,49 0,01 0,06 0,74 
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ESPÉCIES HMÁX (M) DA 
(N/HA) DR (%) FA (%) FR (%) DOA (M²/HA) DOR(%) IVI 

Maprounea guianensis  10 2,14 0,20 8,57 0,49 0,01 0,06 0,74 
Qualea dichotoma  12 2,14 0,20 5,71 0,33 0,04 0,21 0,73 
Cheiliclinium cognatum  7 2,14 0,20 8,57 0,49 0,01 0,04 0,73 
Vochysia haenkiana  14 2,86 0,26 5,71 0,33 0,03 0,13 0,72 
Psidium guajava  6 3,57 0,33 5,71 0,33 0,01 0,06 0,71 
Unonopsis lindmanii  12 2,14 0,20 5,71 0,33 0,03 0,16 0,68 
Bauhinia rufa 10 2,86 0,26 5,71 0,33 0,02 0,08 0,66 
Senna multijuga  12 2,14 0,20 5,71 0,33 0,03 0,14 0,66 
Tabebuia crysotricha  18 1,43 0,13 5,71 0,33 0,03 0,16 0,61 
Cybianthus detergens  9 1,43 0,13 5,71 0,33 0,03 0,16 0,61 
Annona sp. 13 1,43 0,13 2,86 0,16 0,06 0,32 0,61 
Machaerum aculeatum  8 2,14 0,20 5,71 0,33 0,01 0,06 0,59 
Hyptidendron canum 9,5 3,57 0,33 2,86 0,16 0,02 0,08 0,57 
Guarea guidonea  11 2,14 0,20 5,71 0,33 0,01 0,05 0,57 
Byrsonima sericea  7,5 3,57 0,33 2,86 0,16 0,01 0,07 0,56 
Celtis iguanaeus 8 2,14 0,20 2,86 0,16 0,03 0,17 0,53 
Aegiphila sellowiana  10 1,43 0,13 5,71 0,33 0,01 0,07 0,52 
Myrcia bractatum 18 0,71 0,07 2,86 0,16 0,06 0,29 0,52 
Diospyros hispida 9 1,43 0,13 5,71 0,33 0,01 0,06 0,51 
Jacaratia spinosa 14 0,71 0,07 2,86 0,16 0,06 0,28 0,51 
Cardiopetalum calophylum 12 1,43 0,13 5,71 0,33 0,01 0,05 0,51 
Swartzia acutifolia 21 1,43 0,13 5,71 0,33 0,01 0,03 0,48 
Albizia hasslerii  14 1,43 0,13 2,86 0,16 0,04 0,19 0,48 
Siparuna guianensis  10 1,43 0,13 5,71 0,33 0,00 0,02 0,48 
Inga edulis  10,5 0,71 0,07 2,86 0,16 0,05 0,23 0,46 
Tabebuia ochraceae  4,5 2,14 0,20 2,86 0,16 0,02 0,10 0,46 
Piper sp. 6 2,14 0,20 2,86 0,16 0,01 0,06 0,41 
Aspidosperma spruceanum 11 0,71 0,07 2,86 0,16 0,03 0,17 0,40 
Xylopia sericea  9,5 1,43 0,13 2,86 0,16 0,02 0,10 0,39 
Albizia niopoides  15 1,43 0,13 2,86 0,16 0,02 0,08 0,37 
Zanthoxylum rhoifolium  9 1,43 0,13 2,86 0,16 0,01 0,03 0,32 
Trichilia sp. 8 0,71 0,07 2,86 0,16 0,02 0,10 0,32 
Miconia cordata  8 1,43 0,13 2,86 0,16 0,01 0,03 0,32 
Vochysia tucanorum  7 1,43 0,13 2,86 0,16 0,01 0,03 0,32 
Tabebuia impetiginosa  17 0,71 0,07 2,86 0,16 0,02 0,09 0,32 
Ilex sp. 14 0,71 0,07 2,86 0,16 0,02 0,09 0,31 
Rollinia mucosa 5,5 1,43 0,13 2,86 0,16 0,00 0,02 0,31 
Ropala montana  14 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,06 0,29 
Euplassa inaequalis  9 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,05 0,28 
Vatairea macrocarpa  7 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,05 0,28 
Tapura amazonica 8 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,05 0,28 
Cedrella fissilis  9 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,05 0,27 
Ocotea corymbosa  8 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,04 0,26 
Aspidosperma parvifolim  10 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,03 0,26 
Zeyera tuberculosa  6 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,03 0,26 
Maytenus sp. 8 0,71 0,07 2,86 0,16 0,01 0,03 0,26 
Alibertia edulis  7 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,02 0,25 
Swartzia adamantium 9 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,02 0,24 
Erythroxylum daphnites  7,5 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,02 0,24 
Jacaranda copaia  5 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,01 0,24 
Tocoyena formosa  9 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,01 0,24 
Ocotea spixiana  6 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,01 0,24 
Piptocarpha macropoda  8 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,01 0,24 
Aspidosperma sp. 7 0,71 0,07 2,86 0,16 0,00 0,01 0,24 
TOTAL GLOBAL  1097,86 100,00 1754,29 100,00 19,96 100,00 300,00
Legenda: H máx. - Altura Máxima, DA - Densidade Absoluta; DR-Densidade Relativa, FA-Frequência Absoluta, FR- Frequência 
Relativa,  DoA - Dominância Absoluta, Dor - Dominância Relativa e IVI - Índice de Valor de Importância. 
Fonte: Adaptado de SEMARH & Funatura 2005 
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A grande maioria das espécies que apresentam elevada densidade, área basal e 

freqüência correspondem a espécies de Mata Seca (Floresta Estacional) e com características 

do grupo sucessional das pioneiras como os angicos (Anadenanthera sp., Piptadenia sp., 

Acacia sp.), a guazuma (Guazuma ulmifolia) e os ingás (Inga spp.). Isto sugere que a floresta 

(mata) encontra-se em um estágio secundário de sucessão, o que é reforçado pela presença 

de árvores exóticas, na maioria das vezes introduzidas pelo homem ou dispersadas por 

animais domésticos, é o caso da goiabeira (Psidium guajava), encontrada no interior da mata 

assim como muitas plantas invasoras como capim-meloso e diversas espécies do gênero 

Brachiaria presentes no subbosque (SEMARH 2005). 

Estes resultados demonstram que a floresta contém populações de espécies que 

sofreram alteração na sua composição original devido a prática ilegal de exploração de 

madeira como o cedro (Cedrella fissilis), a aroeira (Myracruodruon urundeuva), o jequitibá 

(Cariniana strellensis) e as perobas (Aspidosperma spp.) que desta forma estão protegidas 

dentro do Parque. Entretanto, a floresta para cumprir efetivamente este papel deve ser também 

protegida, por exemplo, contra incêndios, e ser alvo de um projeto de manejo que contemple o 

controle de espécies invasoras e que aumente a população e variabilidade genética de 

espécies que sofreram ação da retirada de madeira (SEMARH 2005). 

Um estudo em Floresta Estacional Decidual (Mata Seca Decidual) do Vale do Paranã 

apresentou um bom número de espécies comuns ao PEAMP coincidindo, inclusive, grande 

parte das principais espécies (NASCIMENTO et al., 2004). Essa similaridade confirma o elo 

florístico entre as manchas de Floresta Estacional do Brasil Central sugeridos por FELFILI 

(2003). A manutenção destas manchas em meio à vegetação dominante de Cerrado é 

fundamental para abrigar a flora e a fauna associadas aos ambientes férteis que ocorrem em 

menor escala no Bioma Cerrado.  

A ocorrência de espécies pouco encontradas neste tipo de formação florestal 

amostrada, como Jacaratia spinosa e Platycyanus regnellii, demonstra a importância da 

proteção da área do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco para a manutenção e 

preservação da biodiversidade do Bioma Cerrado. 

1.2.9.6. ESPÉCIES RARAS OU AMEAÇADAS 

Das espécies raras encontradas, verifica-se que Jacaratia spinosa (mamãozinho) e 

Platycyanus regnellii são pouco freqüentes nas manchas de Floresta Estacional (Mata Seca) 

do Brasil Central. Outras espécies como Casearia rupestris, Chorisia speciosa, Sterculia 
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chicha, Simira sampaioana tem ocorrência bastante restrita nesse tipo de floresta do Brasil 

Central. Já Cariniana strellensis é comum nas Matas de Galeria e ao Bioma Mata Atlântica, 

ocorrendo em baixas densidades nas formações do Brasil Central e suas populações estão 

reduzidas na Mata Atlântica, tornando-a vulnerável. 

Quanto às espécies ameaçadas, verifica-se que, de um modo geral, as formações de 

Floresta Estacional estão ameaçadas no Brasil Central pela sua substituição por cultivos 

agrícolas, pela pecuária e naquelas sobre afloramentos calcáreos ou basálticos, pela 

mineração para a produção de calcáreo, cimento ou brita (FELFILI, 2003). Dentre as espécies 

encontradas no PEAMP destacam-se algumas espécies que estão ameaçadas pela erosão 

genética decorrente de suas populações terem sofrido superexploração de madeira, como 

exemplo temos: Cedrella fissilis (cedro), Cordia tricotoma (louro-preto), que estão em perigo na 

região de modo que suas madeiras já não estão mais disponíveis em escala no mercado. 

Importantes comercialmente, as espécies Tabebuia serratifolia (ipê-amarelo), Astronium 

fraxinifolium e Myracruodruon urundeuva estão, também, sob intensa ameaça apesar de ainda 

haver madeira disponível no mercado. 

Conforme Portaria IBAMA nº. 37-N, de 03 de abril de 1992 referente a Lista Oficial de 

Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção, Astronium fraxinifolium Schott. 

(Anacardiaceae), o gonçalo-alves e Astronium urundeuva (Fr.All.) Engl. (Anacardiaceae), a 

aroeira-do-sertão ou aroeira-legítima enquadram-se na categoria VULNERÁVEL. 

1.2.9.7. ESPÉCIES INVASORAS OU RUDERAIS 

Por a área do PEAMP, anterior ao seu decreto de criação, integrar uma fazenda, 

observam-se focos de plantas invasoras agressivas do gênero Brachiaria e ainda a presença 

do capim-meloso (Melinis minutifolia) por toda a sua extensão que se constitui em um mosaico 

de áreas menos perturbadas com gradiente para áreas totalmente desmatadas e 

transformadas em pastos ou trilhas com características de pequenas estradas que cortam os 

diversos trechos. Estes trechos constituem-se em vários fragmentos cortados por estradas e 

futuramente serão isolados em alguns pontos pela Barragem do Rio João Leite que está em 

construção, o que acentuará o efeito de borda e o isolamento de algumas populações vegetais 

por ocasião do enchimento. Há o risco do predomínio de espécies invasoras sobre as espécies 

nativas, devido a rusticidade, competição por luz e nutrientes, acentuado ainda pela redução 

natural de polinizadores e dispersores que se intensificará com o aumento no processo de 

fragmentação quando da formação do reservatório da barragem. Existem, também, algumas 

espécies arbóreas com características pioneiras, como Trema micrantha, Solanum lycocarpum, 
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que colonizam clareiras e áreas degradadas e dentre as espécies ruderais, há ainda aquelas 

que colonizam ambientes degradados, onde destacam-se as trilhas do parque. 

1.2.9.8. PLANTAS DE ESPECIAL INTERESSE PARA A FAUNA, PLANTAS 

MEDICINAIS E PLANTAS EXÓTICAS. 

Dentre as 491 espécies encontradas no PEAMP (SEMARH, 2005), uma verificação 

preliminar em literatura e no banco de dados do grupo de pesquisa que executou este trabalho 

demonstrou que 197 espécies apresentam algum tipo de uso reconhecido, seja medicinal, 

comestível, artesanal, de importância para a fauna (abrigo, sombra, suporte para pouso de 

aves, estrutura e insumos para confecção de ninhos). O detalhamento dos usos com 

comentários sobre sua aplicação encontra-se no relatório (SEMARH, 2005). 

Espécies de gramíneas nativas (Família Poaceae), palmeiras (Família Arecaceae), 

espécies com frutos carnosos especialmente das Famílias Myrtaceae e Lauraceae e algumas 

com fruto seco, mas que produzem gomas e/ou arilos como algumas espécies das Famílias 

Leguminosae e Vochysiaceae, são fundamentais para a alimentação da avifauna. 

1.2.10. RECOMENDAÇÕES 

1.2.10.1. PLANTAS MEDICINAIS 

O potencial de existência de novos medicamentos é proporcional ao número de 

espécies, sendo que esta fonte tão vasta de recursos não passou desapercebida pela 

humanidade (Fruehauf, 2000). Di Stasi (1996) apud Fruehauf (2000) ressalta que o uso das 

espécies vegetais com fins de tratamento e cura de doenças e sintomas remonta ao início da 

civilização. Atividade humana por excelência, atravessou o processo evolutivo chegando aos 

dias atuais com ampla utilização por grande parte da população mundial como fonte de recurso 

terapêutico (Fruehauf, 2000). 

Reis (1996) apud Fruehauf (2000) destaca que um aspecto a ser ressaltado acerca das 

plantas medicinais é que a maior parte das espécies vegetais, nativas ou aclimatadas no país, 

são colhidas através de extrativismo, principalmente as espécies tipicamente climáxicas, 

presentes apenas em florestas bem desenvolvidas (“maduras”), o que torna o seu cultivo, de 

forma convencional, praticamente inviável. Fruehauf (2000) relata que para esse cenário torna-

se quase exclusiva a alternativa do extrativismo, sendo que o manejo sustentável dessa 

atividade pauta-se em ações integradas que envolvem, entre outros, aspectos do equilíbrio e 
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conservação ambiental, sustentação social e econômica de populações habitantes das áreas 

com florestas, e aspectos políticos e legais. 

Ainda segundo Fruehauf (2000) há que se obter informações sobre a auto-ecologia das 

plantas medicinais, considerada um passo inicial para o maior conhecimento da situação da 

espécie e da população vegetal, visando obter parâmetros básicos necessários ao manejo 

sustentado, é a definição da forma adequada para amostragem e estimativa da biomassa útil 

para plantas medicinais. A mesma autora ressalta que se as técnicas de manejo dependem do 

conhecimento dos recursos a serem manejados, em seus diversos aspectos, então, a forma de 

amostrá-los torna-se básica para potencializar e monitorar as características relacionadas à 

sustentabilidade. A mesma autora ressalta que um outro instrumento que se faz necessário 

para a avaliação de recursos vegetais é a metodologia para mensurar e estimar a biomassa útil 

da planta. 

Diante do exposto são apresentadas recomendações norteadas pelas inquietudes 

apontadas por Fruehauf (2000): 

Levantamento para registrar o etnoconhecimento acerca do extrativismo, preparo e 

emprego de plantas medicinais como recurso terapêutico no entorno do PEAMP; 

Importância social e econômica das plantas medicinais no entorno do PEAMP; 

Auto-ecologia das plantas do PEAMP com potencial medicinal ou para a 

produção/extração de fármacos; 

Estabelecer parcerias com institutos/centros de pesquisas, ong’s, universidades etc. 

visando obter parâmetros para o manejo sustentado das plantas medicinais, forma adequada 

de amostragem, mensuração e estimativa de biomassa útil e monitoramento (inventário 

florestal contínuo) para determinação das taxas de crescimento, distribuição de indivíduos em 

classes de diâmetro/altura, mortalidade e ingresso de indivíduos nas classes de 

diâmetro/altura, tratamentos de poda e avaliação da regeneração sob intervenção antrópica, 

intensidade, periodicidade e forma de poda para cada planta medicinal; 

Ainda, com as mesmas instituições, realizar e atualizar constantemente um 

levantamento do potencial das plantas existentes no PEAMP e entorno, das quantidades 

extraídas e das tendências de mercado consumidor, associados a estudos farmacológicos, 

com enfoque para as plantas que se identifica a existência de espécies afins, sendo 

comercializadas como sendo uma mesma espécie. 
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1.2.10.2. PLANTAS IMPORTANTES PARA A FAUNA 

Recuperação do potencial produtivo das espécies de interesse para a fauna 

implantando as seguintes medidas: 

1. Implantar reflorestamentos das áreas atualmente ocupadas por pastagem, 

obedecendo aos aspectos fitossociológicos da vegetação do PEAMP e entorno, visando 

aumentar a freqüência de árvores nativas importantes para a fauna e conseqüente aumento na 

disponibilidade de alimento, locais para nidificação, material para fabricação de ninhos etc. nas 

várias fitofisionomias do domínio Cerrado presentes na unidade; 

2. Realizar estudo para identificação de espécies da flora nativa do Parque que 

funcionam como espécies chaves, que fornecem alimento a fauna em períodos do ano onde a 

oferta reduzida; 

3. Conciliar aos reflorestamentos a serem implantados pesquisas que avaliem o 

incremento volumétrico das espécies arbóreas nativas, para avaliar e selecionar as espécies 

com melhor produção de frutos, locais para nidificação, material para fabricação de ninhos etc, 

que melhor atendem a fauna local; e 

4. Conciliar ainda aos reflorestamentos pesquisas de melhoramento genético dessas 

plantas com intuito de viabilizar a silvicultura das espécies arbóreas nativas do PEAMP e 

entorno e conseqüente favorecimento da fauna. 

1.2.10.3. PLANTAS EXÓTICAS, INVASORAS OU OPORTUNISTAS 

1.2.10.3.1. Gramíneas (Brachiaria spp./Família Poaceae) 

Controle/prevenção/erradicação 

1ª OPÇÃO - AÇÃO MECÂNICA POR GRADE 

Realizar 3 (Três) gradagens respeitando as curvas de nível - se existirem - ou a 

declividade do terreno e as áreas de preservação permanente (APP) (observar a largura do 

curso d’água), sendo 2 (duas) pesadas para atacar a matéria verde e seca da braquiária e 

incorporá-las. Decorrido o tempo necessário para o recrutamento e estabelecimento da 

sementeira de gramíneas advindo da exposição e revolvimento do solo, efetuar 1 (uma) 

gradagem leve. 
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DESVANTAGENS 

Alto custo de preparo do solo e de manutenção, devido principalmente a uma maior 

demanda de hora/máquina e de insumos (diesel, óleo lubrificante etc.). 

Alta possibilidade de não se obter sucesso com o reflorestamento se as gradagens e o 

controle da sementeira das gramíneas não forem bem sucedidas/conduzidas. 

Características alelopáticas das gramíneas e concorrência por nutrientes e luz, mesmo 

com as sucessivas gradagens, ainda pode comprometer o sucesso das mudas. 

Os danos a regeneração natural por ocasião da gradagem e da movimentação de 

máquinas podem ser irreversíveis. 

Inversão das camadas do solo por ação das gradagens. 

Possibilidades de as gradagens não terem rompido as camadas compactadas do solo 

por ação do pisoteio do rebanho bovino, o que pode comprometer o desenvolvimento radicular 

das mudas. 

Pouca ação da gradagem se não for observada umidade ótima do solo durante ação do 

implemento agrícola. 

VANTAGENS 

Não aplicação de agentes químicos para o controle de gramíneas. 

Biomassa verde e seca das gramíneas incorporada com o revolvimento do solo e 

servindo a fauna do solo. 

Quando próximo à fonte de propágulos/sementes o revolvimento do solo com a 

gradagem também pode favorecer o recrutamento do banco de sementes das espécies nativas 

do PEAMP. 

2ª OPÇÃO - AÇÃO MECÂNICA POR ROÇADEIRA 

Emprego de roçadeira de arraste ou acoplada a tomada de força do trator com objetivo de 

rebaixar e espalhar a matéria verde e seca em faixas nas áreas que receberão o plantio de mudas. 
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Efetuar 2 (duas) roçagens anterior ao plantio, preferencialmente respeitando as curvas 

de nível - se existirem -, a declividade do terreno, as áreas de preservação permanente (APP) 

(observar a largura do curso d’água) e as áreas com considerável incidência de regeneração 

de nativas. Após o plantio, as roçagens devem ser efetuadas até que as mudas superem a 

altura das gramíneas. As roçagens posteriores devem ser efetuadas de forma a diminuir a 

biomassa das gramíneas e evitar incêndios. 

DESVANTAGENS 

Custo elevado na ação de rebaixamento da biomassa de gramíneas e de manutenção 

ao longo do desenvolvimento do plantio, devido principalmente a uma maior demanda de 

hora/máquina e de insumos (diesel, óleo lubrificante, etc.). 

Possibilidade de não se obter sucesso com o reflorestamento se as roçagens para o 

controle das gramíneas não forem bem conduzidas. 

Características alelopáticas das gramíneas e concorrência por nutrientes e luz, mesmo 

com as roçagens, pode comprometer o sucesso das mudas. 

Existência de camadas compactadas do solo por ação do uso anterior do solo podem 

comprometer o desenvolvimento das mudas, salvo se for empregado sulcador ou subsolador 

antes do plantio. 

Pouca ação da roçagem se não for observada a umidade do ambiente e da biomassa 

das plantas durante ação do implemento. 

VANTAGENS 

A biomassa das gramíneas resultante da roçagem permanece na área, sendo 

decomposta gradativamente, pois fica sobre o solo. 

Manutenção de cobertura morta sobre o solo, fornecendo condições de proteção ao 

solo e às raízes das mudas, e ainda favorece a manutenção da umidade e reduz os efeitos da 

insolação e da erosão. 

Não aplicação de agentes químicos para o controle das gramíneas. 

Não inversão das camadas de solo como ocorre com o emprego da grade. 
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Os danos à regeneração natural por ocasião da roçagem e da movimentação de 

máquinas podem ser reversíveis devido à capacitada de rebrota das plantas e não incidência 

de danos ao sistema radicular como na gradagem. 

3ª OPÇÃO - AÇÃO QUÍMICA POR HERBICIDA 

Considera-se a aplicação de herbicida seletivo a alternativa com melhor viabilidade 

técnica e controle da biomassa de gramíneas e da sementeira. 

O emprego de herbicida tem com objetivo neutralizar a atividade fotossintética das 

gramíneas. 

DESVANTAGENS 

Aplicação do herbicida agente químico em uma unidade de conservação de proteção 

integral. 

Redução da ação do herbicida se não forem observadas as recomendações do 

fabricante e do técnico responsável pelo receituário agronômico, como exemplo: procedência e 

pH da água a ser utilizado na diluição do herbicida, horário da aplicação, umidade do ar, 

posição dos ventos e distância da APP, pode influenciar no sucesso ao combate as gramíneas. 

Existência de camadas compactadas do solo por ação do uso anterior do solo podem 

comprometer o desenvolvimento das mudas, salvo se for empregado sulcador ou subsolador 

antes do plantio. 

As plantas quando morrem formam uma “maçaroca” de cobertura morta (mulch em 

inglês). O volume de biomassa seco que surge após a aplicação do herbicida pode ser 

rebaixado com emprego de roçadeira. 

VANTAGENS 

Baixo custo no preparo do solo e na manutenção do reflorestamento quando 

comparado ao emprego da roçagem ou da gradagem. 

Após alguns minutos de aplicação do herbicida se não absorvido pela planta cai no solo 

e é mineralizado. 

Manutenção da cobertura morta com o dessecamento das gramíneas. 
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Controle e redução de regeneração de plantas invasoras e indesejáveis durante o 

desenvolvimento do reflorestamento. 

A biomassa das gramíneas resultante da ação do herbicida permanece na área, sendo 

decomposta gradativamente, pois não é incorporada ao solo como na gradagem. 

Manutenção de cobertura morta sobre o solo, fornecendo condições de proteção ao 

solo e às raízes das mudas, e ainda favorece a manutenção da umidade e reduz os efeitos da 

insolação e da erosão. 

Não inversão das camadas de solo como ocorre na gradagem. 

Nenhum ou pouco dano à regeneração natural como ocorre na roçagem e na 

gradagem, visto que o herbicida é seletivo, agindo apenas sobre plantas de folha fina 

(exemplo: gramíneas e espécies da Família Poaceae). 

Possibilidade de combate localizado de gramíneas que estão invadindo os fragmentos 

de vegetação nativa a partir das bordas ou de clareiras. 

1.2.10.4. PREPARO DO SOLO E PLANTIO DAS MUDAS 

O plantio com essências arbóreas nativas deve levar em conta as características de 

sucessão ecológica de cada espécie (pioneira, secundária e clímax), dando preferência às 

espécies da flora do PEAMP e entorno. 

O plantio manual deverá ser realizado em linhas, respeitando-se as curvas de nível - se 

ainda existirem - e/ou a declividade do terreno. 

Três opções de preparo do solo para o plantio são recomendadas, em função das 

particularidades e dimensões das áreas com infestação por gramíneas exóticas ou invasoras: 

i) Abertura da cova com emprego de cavadeira/boca de lobo em áreas onde a 

movimentação de máquinas é restrita (locais com considerável incidência de regeneração 

natural, proximidades de APP, proximidades da borda das formações florestais ou savânicas 

etc.); 

ii) Uso de sulcador em áreas onde não há restrição a movimentação de máquinas e não 

há problemas de compactação do solo; e 
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iii) Uso de subsolador em áreas onde não há restrição a movimentação de máquinas e 

forem detectados problemas de compactação do solo. 

A escolha pelo uso de uma das ferramentas acima citadas deve levar em conta o 

histórico de uso do solo das áreas objeto do reflorestamento. 

Após o plantio deverá ser realizada adubação de base e de cobertura nas mudas, além 

de coroamento para de remoção e controle de plantas herbáceas ou oportunistas. 

As mudas a serem utilizadas devem ser originadas de viveiros com as seguintes 

características: 

1. Tenham procedência e qualidade; 

2. Que as sementes empregadas na produção de mudas não sejam originárias de 

plantas matrizes isoladas em pastagens ou em propriedades rurais, por exemplo, ou de árvores 

existentes na arborização urbana ou empregada em paisagismo; 

3. Antes das mudas seguirem para o local de plantio o viveirista deve efetuar rusticidade 

das plantas, diminuindo a irrigação e a aplicação de nutrientes; 

4. Que o viveiro seja próximo do local de plantio a fim de evitar readaptação climática e 

também evitar danos/injúrias advindas do transporte de longas/médias distâncias. Se o entorno 

do PEAMP não dispor de viveiro, reservar no cronograma de execução um período de pré-

adaptação das mudas antes de seguirem para o campo; e 

5. As mudas a serem empregadas não podem ter permanecido mais que um (1) ano no 

viveiro de origem, com a finalidade principal de evitar mudas com sistema radicular 

comprometido, por exemplo, enovelado. 

Após o plantio a incidência e ataque de formigas cortadeiras deverá ser observada, em 

havendo danos significativos, o controle deverá ser feito com emprego de porta iscas que além 

de proteger o agente químico das intempéries, evita a pilhagem do mesmo pela fauna local do 

PEAMP. O controle ainda poderá ser feito diretamente na “boca/olheiro” do formigueiro após 

este ser identificado com o emprego do agente químico granulado que geralmente possui como 

atrativo o bagaço de laranja. 

Respeitar o período de chuvas para se obter maior sucesso no pegamento das mudas. 

Efetuar o replantio se for detectada mais de 10 % de falha no pegamento das mudas. 

Caso a porcentagem seja maior que esse valor, o replantio deve ser feito preferencialmente 
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com mudas da mesma espécie, quando isso não for possível, que seja empregada uma muda 

com espécie do mesmo grupo ecológico/sucessional. 

As opções de combate e erradicação das gramíneas acima descritas podem ser 

combinadas com o reflorestamento em ilhas, ao invés de ser feito em área total, o que reduz os 

custos e os eventuais danos nas áreas com considerável incidência de regeneração natural, se 

estas forem mapeadas. 

1.2.10.4.1. Eucalipto (Eucalyptus spp./Família Myrtaceae) 

controle/prevenção/erradicação 

1ª OPÇÃO - AÇÃO MECÂNICA POR ANELAMENTO 

Considera-se o anelamento por ação mecânica (machado, facão ou motosserra) a 

alternativa com menor viabilidade técnica/operacional e capacidade de desfolhamento e morte 

das árvores. 

DESVANTAGENS 

Diâmetro das árvores pode comprometer a qualidade e profundidade do anelamento. 

Em existindo raízes expostas O anelamento pode não eliminar a planta por completo 

devido a capacidade de rebrota das raízes expostas sobre o solo. 

Custo hora/homem no combate e erradicação é maior que no emprego de desfolhante 

em cápsulas no tronco das árvores devido a necessidade DE eliminar a capacidade de 

transporte de seiva pelo floema da árvore. 

Morte mais lenta da árvore que no dessecamento efetuado pelo agente químico. 

VANTAGENS 

Não aplicação de herbicida (agente químico) em uma unidade de conservação de 

proteção integral. 

Presença de danos à vegetação circundante é praticamente nula, desde que o 

anelamento não afete a estrutura da árvore. 
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Com a permanência da árvore em pé, o apodrecimento do alburno (casca e entrecasca) 

e do cerne aumenta a oferta de abrigo e alimento para a fauna local do PEAMP e entorno. 

Diminuição mais lenta dos efeitos alelopáticos da árvore de eucalipto sobre a vegetação 

nativa que o circunda visto que a planta demora em efetuar a desfolha e dessecamento. 

Manutenção das folhas oriundas do dessecamento da planta sobre o solo, e até a sua 

total decomposição/mineralização podem ocorrer efeitos alelopáticos. Por outro lado a 

cobertura morta sobre o solo, fornece condições de proteção ao solo, e ainda favorece a 

manutenção da umidade e reduz os efeitos da insolação e da erosão. 

Aumento gradativo da incidência de luz sobre o solo após o dessecamento das folhas 

do eucalipto, a possibilidade de recrutamento do banco de plântulas ou do banco de sementes 

aumenta. 

2ª OPÇÃO - AÇÃO QUÍMICA POR HERBICIDA 

Considera-se a aplicação de herbicida seletivo não agrícola a alternativa com melhor 

viabilidade técnica/operacional, capacidade de desfolhamento e morte das árvores. 

O emprego de herbicida na forma de cápsulas no tronco das árvores tem com objetivo 

neutralizar a atividade fotossintética e a movimentação de seiva nas árvores. 

DESVANTAGENS 

Aplicação de herbicida (agente químico) em uma unidade de conservação de proteção 

integral. 

Redução da ação do herbicida se não forem observadas as recomendações do 

fabricante e do técnico responsável pelo receituário agronômico, como exemplo: horário da 

aplicação, profundidade de aplicação das cápsulas, diâmetro das árvores, distância da fonte de 

água e distância da APP, podem influenciar na erradicação das árvores de eucalipto. 

VANTAGENS 

Baixo custo no combate e erradicação. 

Por a aplicação ser na forma de cápsula injetada na árvore a possibilidade de não absorção 

pela planta é quase nula não havendo, portanto, derramamento do produto sobre o solo. 
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Morte gradativa da árvore que permanece em pé após o dessecamento e 

desfolhamento. 

Presença de danos a vegetação circundante é praticamente nula, visto que a árvore 

não é derrubada com motosserra. 

Com a permanência da árvore em pé, o apodrecimento do alburno (casca e entrecasca) 

e do cerne aumenta a oferta de abrigo e alimento para a fauna local do PEAMP e entorno. 

Diminuição dos efeitos alelopáticos da árvore de eucalipto sobre a vegetação nativa que 

o circunda. 

Manutenção das folhas oriundas do dessecamento da planta sobre o solo, até a sua 

total decomposição/mineralização podem ocorrer efeitos alelopáticos. Por outro lado a 

cobertura morta sobre o solo, fornece condições de proteção ao solo, e ainda favorece a 

manutenção da umidade e reduz os efeitos da insolação e da erosão. 

Com aumento da incidência de luz sobre o solo após o dessecamento das folhas do 

eucalipto, a possibilidade de recrutamento do banco de plântulas ou do banco de sementes 

aumenta. 

CORTE OU NÃO DA ÁRVORE/MADEIRA DE EUCALIPTO 

A decisão pela derrubada ou não das árvores de eucalipto deve ser acompanhada de 

perícia a ser efetuada por profissional habilitado, tendo como fatores de decisão: o volume de 

madeira (m3) existente no PEAMP, impacto visual que as árvores mortas em pé poderiam 

causar aos olhos do visitante, usuário ou funcionário do Parque, possibilidade eminente de 

danos a vegetação nativa circundante à árvore, riscos a benfeitorias e infraestrutura da unidade 

de conservação. 

1.2.10.4.2. Assa-Peixe (Família Asteraceae), Goiaba (Família Myrtaceae) 

controle/prevenção/erradicação 

1ª OPÇÃO - AÇÃO MECÂNICA POR CORTE 

Considera-se a ação de elemento cortante (foice, facão, machado, motosserra etc.) a opção 

com melhor viabilidade técnica/operacional para a diminuição da competição das áreas dominadas 

por essas espécies, visto que são favorecidas pela alta capacidade de produção de sementes/ 

propágulos e de dispersão (vento para o caso do assa-peixe e animal para o caso da goiaba). 
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DESVANTAGENS 

Diâmetro e densidade das plantas, declividade do terreno e tamanho da área infestada 

pode comprometer o rendimento das equipes e aumentar os custos com hora/homem e 

incorrer em tempo menor de retorno a área para manutenção da poda/desbaste. 

Capacidade de rebrota das espécies. 

VANTAGENS 

Não aplicação de herbicida (agente químico) em uma unidade de conservação de 

proteção integral. 

A época de floração e frutificação das espécies já é conhecida, possibilitando que se 

programe a ação de poda/desbaste nesses períodos de forma a diminuir a fonte de 

sementes/propágulos disponível no PEAMP, evitando-se que áreas vizinhas sejam colonizadas 

ou que a área infestada aumente. 

Presença de danos à vegetação circundante é praticamente nula, desde que as 

pessoas encarregadas pela atividade consigam distinguir as espécies em questão das demais 

espécies nativas existentes no PEAMP. 

A manutenção dos galhos e folhas oriundas do desbaste/poda sobre o solo, fornece 

condições de proteção, favorece ainda a manutenção da umidade e reduzindo os efeitos da 

insolação e da erosão. 

Com o aumento gradativo da incidência de luz sobre o solo após o dessecamento das 

folhas e galhos, a possibilidade de recrutamento do banco de plântulas ou do banco de 

sementes aumenta. 

1.2.10.5. ATIVIDADES/AÇÕES E MANEJO QUE DEVEM SER IMPLANTADAS NO 

PARQUE, COM VISTAS À MANUTENÇÃO DO ATUAL STATUS DE CONSERVAÇÃO E/OU 

MELHORIA DA VEGETAÇÃO ARBÓREA, HERBÁCEA E ARBUSTIVA. 

Por as glebas que integram o PEAMP antes fazerem parte de uma propriedade rural, a 

introdução e o cultivo de plantas exóticas foi inevitável e atualmente incorre negativamente 

sobre o grau de conservação dessa unidade de conservação. O caso mais evidente são as 

áreas com remanescentes de pastagem. No item supracitado que em parte trata das plantas 
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exóticas, foram apresentadas algumas recomendações de manejo / controle / prevenção / 

erradicação. Os gêneros de plantas exóticas mais significativos no PEAMP são Brachiaria e 

Eucalyptus, não menos importante temos espécies nativas que por possuírem características 

oportunistas adquiriam importância, é o caso do assa-peixe e da goiaba. 

Desde que o homem passou interagir com o ambiente a sua volta, principalmente a 

partir do momento que passou a domesticar cultivares e espécies da fauna silvestre, adquiriu 

hábitos sedentários. Com a adoção desse hábito a fragmentação de habitats foi inevitável e 

cada vez mais presente na vida do ser humano. 

Quando o habitat é destruído, fragmentos de habitat geralmente são deixados para trás. 

Estes fragmentos são freqüentemente isolados uns dos outros, por uma paisagem altamente 

modificada ou degradada. Esta situação pode ser descrita pelo modelo de biogeografia de 

ilhas, com os fragmentos funcionando como ilhas de habitat em um “mar” ou matriz inóspita 

dominada pelo ser humano (Primack & Rodrigues, 2002). 

Os fragmentos de habitat diferem do habitat original de dois modos importantes: (1) os 

fragmentos têm uma quantia maior de borda por área de habitat, (2) o centro de cada 

fragmento de habitat está mais próximo dessa borda (Primack & Rodrigues, 2002). 

Com a fragmentação do habitat surgem também os efeitos de borda, que os 

especialistas têm como um dos vilões da conservação dos ecossistemas e ele tem norteado 

pesquisas em todas as regiões do país. 

O microambiente numa borda de fragmento é diferente daquele do interior da floresta 

(Primack & Rodrigues, 2002). Alguns dos efeitos de borda mais importantes são um aumento 

nos níveis de luz, temperatura, umidade e vento (Kapos, 1989; Bierregaard et al. e Rodrigues, 

1998 apud Primack & Rodrigues, 2002). Estes efeitos de borda são por vezes evidentes até 

500 metros para dentro da floresta (Laurence, 1991 apud Primack & Rodrigues, 2002), porém 

muito freqüentemente mais notáveis nos primeiros 35 metros (Rodrigues, 1998 apud Primack & 

Rodrigues, 2002). 

O PEAMP não foge a regra. Historicamente o uso da terra anterior a criação da unidade 

esteve relacionado à atividade agropecuária. Com as políticas de integração do governo 

federal surge no cenário regional anterior a criação do Parque, a rodovia BR-060/153 que o 

dividiu o fragmento original em duas porções. 
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Outra ameaça ao Parque tem origem na demanda por água potável na capital do 

estado de Goiás. A formação do reservatório da barragem do Rio João Leite e conseqüente 

formação de bordas por ocasião do desmatamento, incidirá a médio/longo prazo sobre o 

Parque, haja visto que são contíguas as áreas. Em curto prazo teremos o aumento na distância 

entre os fragmentos situados ao longo desse rio que afetará o fluxo gênico no PEAMP. 

As atividades desenvolvidas no entorno do PEAMP também tem importância, pois 

potencialmente impactantes quando necessitam do uso do fogo para a reforma e limpeza de 

pastagens. Quer por acidente ou negligência dos proprietários o fogo acaba atingindo o 

Parque, devido, principalmente, à ausência de um programa de educação ambiental e de 

orientação dos órgãos ambientais quanto às medidas de prevenção e controle, como por 

exemplo, a construção de aceiros e de contra fogo. 

Mesmo não sendo objeto de atividades agropecuárias, os canteiros centrais e os 

acostamentos da BR-060/153 oferecem risco ao PEAMP. O acúmulo de biomassa 

(acamamento), advém de gramíneas exóticas que oferecem condição para a propagação de 

incêndios florestais, que historicamente atingem o Parque. O fogo inicia-se devido 

principalmente ao intenso trânsito de veículos e pessoas. Ainda sobre o fogo temos as vias de 

acesso às propriedades circunvizinhas ao PEAMP que também oferecem perigo de 

propagação de fogo ao Parque. 

Apesar de o fogo que atinge o Parque ser controlado, graças à presença do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás, os danos à vegetação nativa ainda são inevitáveis. O 

fogo é favorecido pelo efeito de borda existente no PEAMP, principalmente pela proliferação de 

espécies ruderais, gramíneas exóticas, lianas e arbustos escandentes e conseqüente acúmulo 

de material combustível no piso da floresta. A deposição desse material é intensificada pela 

competição por luz na borda e pela caducifolia natural da Mata Seca no período de verão. 

Antes de se propor atividades e/ou ações de manejo que visem manter ou melhorar a 

vegetação arbórea, herbácea e arbustiva é preciso entender qual a extensão do efeito de borda 

nos fragmentos que compõem o Parque. A literatura sobre o assunto indica que os efeitos de 

borda são mais visíveis nas faces norte, onde a incidência de ventos e a insolação são 

maiores. Isso não quer dizer que esse efeito não esteja presente nas demais bordas, uma vez 

que podem estar sendo potencializados, por exemplo, pela ação anual do fogo. 

As ações propostas são no sentido de minimizar os efeitos de borda até que ele seja 

compreendido e tenha a sua real extensão identificada. Entre elas estão: 
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i) Controle da proliferação de espécies ruderais, gramíneas exóticas, lianas e 

arbustos escandentes potencializadas pelo efeito de borda com a finalidade de evitar 

acúmulo de material combustível e favorecimento do fogo; 

ii) Emprego de espécies nativas na formação de “cortinas” ou quebra-ventos nas 

bordas dos fragmentos de forma a minimizar os efeitos da insolação e ação dos ventos; e 

iii) Estabelecimento de arboretos com espécies nativas do Parque nos locais com 

presença de pastagem localizadas próximas as benfeitorias da unidade, de forma a 

minimizar o impacto visual que as gramíneas exóticas causam. 

1.2.11. CARACTERIZAÇÃO DA FAUNA 

O conhecimento sobre a composição dos grupos de vertebrados no PEAMP tem crescido 

nos últimos cinco anos graças aos esforços da SEMARH e PBA’s (Plano Básico Ambiental) 

realizados para Barragem João Leite. A área apresenta um bom inventariamento com 

considerável esforço amostral, evidenciando ciclos sazonais que são marcantes na região e no 

contexto Cerrado como um todo. Estes estudos colocam o PEAMP como uma área de extrema 

importância biológica e corroboram com as indicações do MMA (2004) para Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade. As espécies levantadas nesse documento seguem dados 

secundários de trabalhos realizados no PEAMP e sua zona de amortecimento sendo eles: DBO 

2001 - EIA Ecovilla Santa Branca; SANEAGO 2004 - CBA/FUNDAÇÃO AROEIRA, 

Monitoramento e Manejo da Ictiofauana do Rio João Leite; SANEAGO 2006 - FUNAPE, Relatório 

Final Área a jusante e a montante do PEAMP; SANEAGO 1992 - TECON, EIA Implantação do 

Reservatório de Acumulação do Rio João Leite; SEMARH 2007 - (Inventário Faunístico - 

NATURAE); e DBO 1992 - Diagnóstico Ambiental do futuro Parque Ecológico.  

1.2.11.1. HERPETOFAUNA 

Destacando a herpetofauna (répteis e anfíbios), salientam os Lissanphibios (Anfíbios), 

Anapsida dos grupos Cryptodira e Pleurodira (quelônios), Archosauria do grupo Crocodylia 

(jacarés) e Lepidosauria do grupo Squamata (lagartos e serpentes) da região do Cerrado.  

No grupo dos anfíbios é estimado 4mil espécies existentes no mundo (POUGH et al., 

2001), sendo 600 estimadas para o Brasil. Esta riqueza de espécies de anfíbios identificada 

representa um número mínimo conhecido e diferenciado para anuros (sapos, rãs e pererecas) 

e raras sobre Gymnophiona (cobras cegas). Já para o grupo dos répteis é estimado 6 mil 

espécies no mundo (POUGH et al., 2001), sendo 465 identificadas no Brasil. 
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Para a herpetofauna do cerrado, espera-se encontrar mais espécies habitat-

especialistas entre os anfíbios do que entre os lagartos.  

1.2.11.1.1. Anfíbios 

Um enorme conjunto de dados relativos à riqueza, densidade e composição das 

comunidades de anfíbios pode ser reunido por meio de pesquisas rápidas com levantamentos 

bibliográficos e inventários em campo (HEYER et al., 1994). Estes grupos são bastante 

conspícuos, o que viabiliza os estudos ecológicos e os levantamentos de biodiversidade. Além 

disso, os inventários herpetológicos oferecem uma visão macro da distribuição de um grande 

número de espécies, o que otimiza os esforços para a compreensão dos padrões de 

distribuição das espécies em função de diferentes variáveis ambientais. 

Pelo fato dos anfíbios serem abundantes e funcionalmente importantes em muitos 

habitats terrestres e aquáticos em regiões tropicais, subtropicais e temperadas, eles são 

componentes significantes da biota da Terra. Várias espécies de anfíbios possuem ampla 

distribuição e potencialmente podem servir como espécies-chave para avaliar longas 

mudanças geográficas ou globais no ambiente. Outras espécies são especialistas de habitat ou 

têm distribuição restrita, e podem acusar uma perturbação local (HEYER et al.,1994). 

Os anfíbios são, provavelmente, o grupo que mais informações podem trazer sobre a 

situação dos ecossistemas e possíveis alterações ambientais, com um custo e esforço amostral 

relativamente baixos. Isso se deve principalmente à grande diversidade do grupo e ao fato 

desses animais interagirem com diferentes tipos de habitats (água-terra).  

Os anfíbios se destacam como organismos para avaliação de impacto ambiental por 

apresentarem, entre outras, as seguintes características: 

- São afetados diretamente por uma grande variedade de impactos; 

- São afetados por impactos em outros componentes do ambiente, como a destruição 

de habitats e a alteração do meio aquático, já que dependem desses componentes para a 

reprodução, sobrevivência e desenvolvimento; 

- Como apresentam um desenvolvimento larval, muitos por um período relativamente 

longo, as populações podem apresentar efeitos de impactos ambientais pesados, e; 
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- Por características de comportamento, na maioria de hábitos noturnos e com 

vocalização diferenciada de fácil localização e observação. 

A diversidade de habitats existentes no bioma Cerrado, aliada à sazonalidade com 

favorecimento de ambientes encharcados pluvialmente e temperaturas altas, constituem 

fatores que favorecem a coexistência de várias espécies de anfíbios anuros, facilmente 

encontrados na estação chuvosa no Planalto Central (BASTOS et al., 2003). 

Existem pelo menos 50 espécies de anfíbios conhecidas com provável distribuição para 

a Bacia do Rio João Leite e PEAMP, abrangendo as formações fisiográficas do bioma Cerrado. 

Na compilação dos levantamentos faunísticos realizados na Zona de Amortecimento do 

Parque (DBO 2001 - EIA Ecovilla Santa Branca; SANEAGO 2004 - CBA/FUNDAÇÃO 

AROEIRA, Monitoramento e Manejo da Ictiofauana do Rio João Leite; SANEAGO 2006 - 

FUNAPE, Relatório Final Área a jusante e a montante do PEAMP; SANEAGO 1992 - TECON, 

EIA Implantação do Reservatório de Acumulação do Rio João Leite) e no próprio PEAMP 

(SEMARH 2007 - Inventário Faunístico NATURAE; DBO 1992 - Diagnóstico Ambiental do 

futuro Parque Ecológico) foram identificadas um total de 42 espécies de anfíbios (Quadro 21), 
sendo 6 espécies excluisvas para o PEAMP, marcadas com asterístico (*), e 16 espécies de 

anfíbios apenas encontradas nos levantamentos da ZA. Estes levantamentos evidenciam de 

forma geral uma alta similaridade da anurofauna do PEAMP com a bacia do João Leite.  

QUADRO 21: ESPÉCIES DE ANFÍBIOS AMOSTRADOS PARA O PEAMP E SUA ZA 
TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 

CLASSE AMPHIBIA   
Ordem Anura   
Família Bufonidae   
Rhinella granulosa Sapinho TE 
Rhinella rubescens Sapo TE 
Rhinella schneideri Sapo-cururu TE 
Rhinella margaritifer * Sapo TE 
Rhinella scitula Sapo TE 
Família Hylidae   
Dendropsophus branneri * Perereca AR, HE 
Dendropsophus cruzi Perereca AR 
Dendropsophus minutus Perereca AR,HE,TE 
Dendropsophus nanus Perereca AR 
Dendropsophus rubicundulus Perereca HE 
Hypsiboas albopunctatus Perereca AR,HE,TE 
Hypsiboas creptitans Rã AR,HE,TE 
Hypsiboas lundii Perereca AR,TE 
Hypsiboas multifasciatus Perereca AR,HE,TE 
Hypsiboas raniceps Perereca AR, HE 
Phyllomedusa hypochondrialis Perereca-verde AR,HE,TE 
Pseudis bolbodactyla Rã TE 
Scinax constrictus  Perereca TE 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Scinax fuscomarginatus Perereca HE 
Scinax fuscovarius Perereca AR,HE,TE 
Scinax gr. ruber Perereca-de-banheiro HE 
Trachycephalus venulosus  Perereca-babenta AR 
Família Microhylidae   
Chiasmocleis albopunctata * Sapinho-pintado TE,FO 
Família Leptodactylidae   
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadeira TE, FO 
Leptodactylus labirynthicus Rã-pimenta TE 
Leptodactylus leptodactyloides Rã TE 
Leptodactylus martinezi Razinha-da-mata TE 
Leptodactylus mystaceus * Rã TE 
Leptodactylus mystacinus Rã TE 
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga TE 
Leptodactylus pentadactylus  Rã TE 
Leptodactylus podicipinus Rã-Gota d´água TE 
Leptodactylus troglodytis Rã TE 
Família Brachycephalidae   
Barycholos ternetzi Razinha-da-mata TE, HE 
Família Leiuperidae   
Eupemphix nattereri Rã TE 
Physalaemus centralis * Rã TE 
Physalaemus cicada Rã TE 
Physalaemus cuvieri Rã, rãzinha TE 
Pseudopaludicola sp. Rã TE 
Família Cycloramphidae   
Odontophrynus carvalhoi Rã TE,FO 
Odontophrynus cultripes Rã TE,FO 
Proceratophrys goyana * Rã TE,FO 
Legenda: (*) Espécies exclusivas nas amostragens no PEAMP, Hábito/Estrato: AQ ou AA - Aquático, AR - 
Arborícola, SC - Escansorial, FO - Fossorial, SA - Semi-aquático, SF - Semi-fossorial, TE ou T - Terrestre. 

Num diagnóstico geral para o PEAMP, as espécies identificadas, Bufonidae (Chaunus 

schneideri), Leiuperidae (Eupemphix nattereri e Physalaemus cuvieri), Leptodactylidae 

(Leptodactylus fuscus e L. ocellatus) e Hilidae (Dendropsophus minutus, Scinax 

fuscomarginatus e Phyllomedusa hypochondrialis) foram as mais comuns em todas 

amostragens para as áreas. Já as espécies, Leiuperidae (Pseudopaludicula sp.) e 

Leptodactylidae (Proceratophrys goyana) apareceram em apenas um estudo de 

inventariamento. As espécies, Leptodactylidae (Leptodactylus podicipinus, Leptodactylus 

leptodactyloides) e Bufunidae (Rhinella scitulus) tiveram sua área de distribuição ampliada para 

o Cerrado. 

Esse grupo depende fortemente da água e de ambientes úmidos, ao menos durante 

sua fase larval, e apresentam uma alta sensibilidade a alterações de parâmetros físicos e 

químicos na água, bem como a alterações na vegetação próxima aos corpos d'água. As larvas 

alimentam-se geralmente de vegetais e detritos e têm vida aquática, havendo algumas 

espécies com larvas carnívoras. Os adultos alimentam-se basicamente de artrópodes e têm 

vida terrestre ou semi-aquática. Os anfíbios são também importante fonte de alimento para 

uma infinidade de predadores, como serpentes e aves. 
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1.2.11.1.2. Répteis 

• Lagartos 

Os lagartos constituem o grupo mais diversificado dos répteis, com aproximadamente 

3.800 espécies (POUGH et al., 2001). Desse total grande parte ocorre no Brasil, que possui 

uma das maiores faunas de lagartos do mundo, não só pela extensão territorial do país, mas 

também da diversidade de ecossistemas (ROCHA, 1994), incluindo o Bioma Cerrado. 

No Brasil, as comunidades de lagartos são distribuídas por espécies em quatro grupos 

básicos de famílias. Iguania é representado por quatro famílias (Iguanidae, Hoplocercidae, 

Tropiduridae, e Polychridae) e juntamente com Scincomorpha (Teiidae, Gymnophtalmidae e 

Scincidae), compõe a quase totalidade das espécies das comunidades de lagartos brasileiros. 

Gekkota (Gekkonidae) e Anguinomorpha (Anguidae) são pouco representados e todas tem 

uma distribuição heterogênia em áreas de Cerrado. 

A característica de ser um grupo que ocorre em abundância nos ambiente do Bioma 

Cerrado, por ser de fácil observação e captura, como também com taxonomia relativamente 

bem conhecida, os tornam adequados para avaliação de ambientes. A dificuldade deste grupo 

está na distribuição geográfica das espécies ainda pouco consolidada principalmente neste 

mega bioma pela carência de estudos. 

Algumas linhagens de répteis e anfíbios apresentam organismos fossóriais ou 

escavadores (POUGH et al.,1998). A maioria dos répteis fossoriais e anfíbios (Gymnophiona) é 

apoda. A fossorialidade tem sido invocada como forma seletiva favorecendo a evolução de 

perdas de apêndices, dando origem às cecílias, anfisbênias e serpentes. 

Embora a distribuição da herpetofauna fossorial ocorra em todo território brasileiro, é no 

bioma cerrado que encontramos a maior diversidade deste grupo. Aproximadamente metade 

das espécies de anfisbênias ou cobras-de duas-cabeças (Ordem Amphisbaenia, Classe 

Reptilia) ocorrem no cerrado e algumas são cerrado-especialistas (VANZOLINI, 1997). As 

cecílias ou cobras-cegas (Ordem Gymnophiona, Classe Amphibia) também são bem 

representadas neste bioma, com oito espécies podendo ocorrer em simpátrica distribuição. 

O Brasil abriga cinco gêneros de Amphisbaenidae, concentrando a maior riqueza de 

toda América do Sul, sendo quatro identificados para o Cerrado. 

Para o grupo de lagartos e anfisbenídeos na área do PEAMP e sua ZA identificamos 22 

espécies (Quadro 22). Destas, 05, marcadas com asterístico (*), foram encontradas apenas no 
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Parque, e 08 espécies apenas em sua zona de amortecimento. Os lagartos são o segundo 

grupo dos répteis que apresentou maior número de famílias, gêneros e espécies identificadas 

entre as áreas comparadas. As espécies, Teiidae (Ameiva ameiva e Tupinambis teguixim) 

foram as mais freqüentes em todos os estudos. 

• Serpentes 

As serpentes constituem um grupo distinto dos demais Lepidosauria, apresentando 

características morfo-anatômicas e comportamentais diferenciadas, mas podemos dizer que as 

serpentes são lagartos ápodes modificados. 

Como nos outros grupos da herpetofauna são poucos os trabalhos publicados sobre a 

ofiofauna (ofídio = serpente) do Cerrado. Apesar disso apresentam peculiaridades da influência 

dos biomas adjacentes, como o Bioma Amazônico e Bioma Caatinga e que apresentam 

similaridades superiores a 40%, o que amplia a distribuição geográfica destas espécies de 

serpentes, diminuindo o risco de extinção, mas que não elimina o risco do desaparecimento de 

populações destas serpentes em áreas que sofrem grandes fragmentações. 

Diagnosticamos, para as serpentes, um total de 29 espécies, compilando os estudos 

realizados no PEAMP e sua ZA, sendo esta subordem a que apresentou maior número de espécies 

identificadas (Quadro 22). Exclusivas dos trabalhos realizados no PEAMP temos 07 espécies, 

marcadas com asterístico (*), e para os trabalhos realizados na ZA temos 15 espécies exclusivas. 

Algumas famílias de serpentes apresentam peculiaridades na estratégia de caça que se 

tornam ofensivas para o homem, as chamadas serpentes peçonhentas, que tem a capacidade 

de inocular seu veneno, podendo levar a morte da vítima, entre estas famílias destacamos a 

Elapidae, com o gênero Micrurus, que representa as corais verdadeiras e a família Viperidae, 

com os gêneros Crotalus, Bothrops e Lachesis, que representam cascavéis, jararacas e 

surucucus respeptivamente. Destes gêneros as espécies Micrurus frontalis, Micrurus 

lemniscatus, Crotalus durissus collilineatus, Bothrops moojeni, Bothrops neuweide tem 

distribuição conhecida para a região da Bacia do Rio João Leite e PEAMP. As espécies da 

família Viperidae (Bothrops moojeni, Bothrops neuweide e Crotalus durissus collilineatus) e 

Elapidae (Micrurus frontalis) foram encontradas na área de estudo, estando relatadas nas listas 

da fauna de grande parte dos levantamentos realizados na região. 

A maior ameaça às serpentes é a destruição de seu habitat, e a perseguição por parte 

do homem, com o hábito de matar indiscriminadamente qualquer espécime encontrado, que 

resulta na eliminação física tanto dos animais como de seus ecossistemas.  
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• Quelônios 

Entre os quelônios de água doce identificamos na família Chelidae, a ocorrência para a 

área de estudo de duas espécies em um único gênero, conhecidos vulgarmente por cágados, 

Phrynops geoffroanus e Phrynops vanderhaegei. Nenhuma das espécies são consideradas 

endêmicas e ou ameaçadas de extinção. Os quelônios, juntamente com os crocodilianos, são 

os grupos menos estudados na área sendo que apenas a espécie Phrynops geoffroanus foi 

registrada em um levantamento para a área exclusiva do PEAMP. Lembramos que a espécie 

de quelônio terrestre da Família Testudinidae, o jabuti, Geochelone carbonaria é frequentemente 

avistado no PEAMP, mas trata-se de uma espécie introduzida principalmente pela soltura dos 

excedentes do plantel do Zoológico de Goiânia e apreensões dos órgãos ambientais no estado, 

onde sempre foram soltos sem acompanhamento e em grandes números a alguns anos atrás e 

é recomendado que não ocorra mais este tipo de soltura (Quadro 22).  

• Jacarés 

São duas as espécies de jacarés existentes na Bacia do João Leite e seu tributários: o 

jacaretinga, Caiman crocodilus, e o jacaré-coroa, Paleosuchus  palpebrosus. As populações 

dessas espécies são desconhecidas no Rio João Leite, podendo sofrer pressões de caça 

indiscriminada e também pressões por alterações ambientais. Apenas a espécie Paleosuchus 

palpebrosus foi registrada nos estudos realizados pela SANEAGO 2006 - FUNAPE, Relatório 

Final Área a jusante e a montante do PEAMP (Quadro 22). 

QUADRO 22: ESPÉCIES DE RÉPTEIS AMOSTRADOS PARA O PEAMP E SUA ZA 
TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 

CLASSE REPTILIA   
Ordem Crocodylia   
Família Alligatoridae   
Paleosuchus palpebrosus Jacaré-coroa SA  
Ordem Squamata   
Subordem Amphisbaenia   
Família Amphisbaenidae   
Amphisbaena alba  Cobra-de-duas-cabeças  FO 
Amphisbaena anamariae Cobra-de-duas-cabeças  FO 
Amphisbaena vermicularis * Cobra-de-duas-cabeças  FO 
Subordem Lacertilia ou Sauria   
Família Anguidae   
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro TE, SF 
Família Gekkonidae   
Hemidactylus mabouya Lagartixa SC 
Phyllopezus pollicaris * Lagartixa SC 
Família Gymnophtalmidae   
Colobosaura modesta * Lagartinho SF 
Micrablepharus maximiliani  Lagartinho-do-rabo-azul SF 
Família Iguanidae   
Iguana iguana Iguana, Camaleão SC 
Família Polychrotidae    
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Anolis chrysolepis Papa-vento SC 
Anolis meridionalis Lagarto SC 
Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça AR 
Família Scincidae   
Mabuya bistriata  Lagarto-liso SC 
Mabuya frenata * Lagarto-liso SC 
Mabuya nigropunctata  Lagarto-liso SC 
Família Teiidae   
Ameiva ameiva Lagarto verde TE 
Cnemidophorus ocellifer Calanguinho TE 
Tupinambis merianae * Teiú, tiú  TE 
Tupinambis quadrilineatus Teiú, tiú  TE 
Tupinambis teguixim Teiú, tiú  TE 
Família Tropiduridae   
Tropidurus hispidus  Lagarto-de-pedra TE 
Tropidurus torquatus Lagarto-de-pedra TE 
Subordem Serpentes ou Ophidia   
Família Anomalepididae   
Liotyphlops beui * Cobra-cega FO 
Família Leptotyphlopidae   
Leptotyphlops koppesi Fura-terra SF 
Família Boidae   
Boa constrictor  Jibóia SC 
Epicrates cenchria Salamanta TE 
Eunectes murinus Sucuri SA 
Família Colubridae   
Apostolepis assimilis * Falsa-coral TE 
Atractus albuquerquei * Cobra-da-terra TE 
Chironius flavolineatus * Cobra-cipó AR 
Chironius quadricarinatus  Cobra-cipó AR 
Drymarchon corais Papa-pinto TE 
Erythrolamprus aesculapii  Falsa-coral SF 
Helicops angulatus  Cobra d'agua  AQ 
Helicops modestus  Cobra d'agua  AQ 
Liophis almadensis Jararaca-do-campo / Parelheira TE 
Liophis poecilogyrus Cobra-do-lixo / Parelheira TE 
Liophis reginae * Parelheira TE 
Mastigodryas bifossatus Jararacussu-do-brejo TE 
Oxyrhopus petola * Falsa-coral TE 
Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral TE 
Oxyrhopus trigeminus Coral-falsa TE 
Philodryas olfersii  Cobra-cipó AR 
Pseudoboa nigra * Cobra-preta TE 
Sibynomorphus mikanni Dormideira TE 
Spilotes pullatus Caninana  SC 
Waglerophis merremi Boipeva TE 
Família Elapidae   
Micrurus frontalis Coral-verdadeira FO 
Família Viperidae   
Bothrops moojeni Jararaca TE 
Bothrops neuwieddi Jararaquinha TE 
Crotalus durissus collilineatus Cascavel TE 
Ordem Chelonia   
Família Chelidae   
Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha AQ 
Família Emydidae   
Trachemys dorbigni * Tigre-d'água-brasileiro AQ 
Família Testudinidae   
Geochelone carbonaria Jabuti TE 
Legenda: (*) Espécies exclusivas nas amostragens no PEAMP, Hábito/Estrato: AQ ou AA - Aquático, AR - Arborícola, SC - 
Escansorial, FO - Fossorial, SA - Semi-aquático, SF - Semi-fossorial, TE ou T - Terrestre. 
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1.2.11.2.  AVES 

Foram registradas para a área do PEAMP e sua zona de amortecimento 308 espécies 

de aves, distribuídas em 58 famílias, confirmando, assim, 24,47% das espécies descritas por 

SILVA (1995) para o bioma Cerrado (Quadro 23). Considerando apenas os dois trabalhos 

realizados no PEAMP, foram encontradas 218 espécies, sendo apresentadas com asterístico 

(*) aquelas encontradas, exclusivamente, no interior do Parque. 

QUADRO 23: ESPÉCIES DE AVES AMOSTRADAS PARA O PEAMP E SUA ZA 
TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 

CLASSE AVES   
Ordem Tinamiformes   
Família Tinamidae   
Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó T 
Crypturellus soui * Tururim T 
Crypturellus tataupa  Inhambu-chintã T 
Crypturellus undulatus  Jaó T 
Nothura maculosa  Codorna-amarela T 
Nothura minor  Codorna-mineira T 
Rhynchotus rufescens  Perdiz T 
Taoniscus nanus  Inhambu-carapé T 
Ordem Anseriformes   
Família Anhimidae   
Anhima cornuta Anhuma T 
Família Anatidae   
SubFamília Dendrocygninae   
Dendrocygna bicolor  Marreca-caneleira AA 
Dendrocygna viduata  Irerê AA 
SubFamília Anatinae   
Amazonetta brasiliensis  Pé-vermelho AA 
Cairina moschata  Pato-do-mato AA 
Ordem Galliformes   
Família Cracidae    
Crax fasciolata  Mutum-de-penacho T 
Penelope superciliaris  Jacupemba T 
Ordem Podicipediformes   
Família Podicipedidae   
Podilymbus podiceps  Mergulhão-caçador AA 
Ordem Procellariiformes   
Família Phalacrocoracidae   
Phalacrocorax brasilianus * Biguá AA 
Família Anhingidae   
Anhinga anhinga  Biguatinga AA 
Ordem Ciconiiformes   
Família Ardeidae    
Ardea alba  Garça-branca-grande T/AA 
Ardea cocoi  Garça-moura T/AA 
Bubulcus ibis  Garça-vaqueira T 
Butorides striata  Socozinho T/AA 
Egretta thula  Garça-branca-pequena T/AA 
Pilherodius pileatus  Garça-real T/AA 
Syrigma sibilatrix  Maria-faceira T 
Tigrisoma lineatum  Socó-boi AA 
Família Threskiornithidae    
Mesembrinibis cayennensis  Coró-coró T 
Theristicus caudatus  Curicaca T 
Família Ciconiidae    
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Mycteria americana  Cabeça-seca T/AA 
Ordem Cathartiformes   
Família Cathartidae    
Cathartes aura  Urubu-de-cabeça-vermelha T/A 
Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta T/A 
Sarcoramphus papa * Urubu-rei T/A 
Ordem Falconiformes    
Família Accipitridae    
Accipiter superciliosus  Gavião-miudinho T/D 
Buteo albicaudatus  Gavião-de-rabo-branco D 
Buteo brachyurus  Gavião-de-cauda-curta D 
Buteo nitidus  Gavião-pedrês D 
Buteogallus urubitinga  Gavião-preto T/D 
Circus buffoni  Gavião-do-banhado T/D 
Elanus leucurus  Gavião-peneira D/A 
Gampsonyx swainsonii  Gaviãozinho D/A 
Heterospizias meridionalis  Gavião-caboclo T/D 
Ictinia plumbea  Sovi D/A 
Leptodon cayanensis  Gavião-de-cabeça-cinza EM/T 
Rostrhamus sociabilis  Gavião-caramujeiro T/AA 
Rupornis magnirostris  Gavião-carijó D 
Spizaetus melanoleucus  Gavião-pato T 
Família Falconidae    
Caracara plancus  Caracará T 
Falco femoralis  Falcão-de-coleira T/D 
Falco rufigularis  Cauré T/D 
Falco sparverius  Quiriquiri T/D 
Herpetotheres cachinnans  Acauã D 
Micrastur semitorquatus  Falcão-relógio T 
Milvago chimachima  Carrapateiro T/D 
Ordem Gruiformes    
Família Aramidae    
Aramus guarauna  Carão T 
Família Rallidae   
Aramides cajanea  Saracura-três-potes T 
Laterallus viridis * Sanã-castanha T 
Pardirallus nigricans  Saracura-sanã T 
Porphyrio martinica  Frango-d'água-azul T/AA 
Porzana albicollis  Sanã-carijó T 
Heliornis fulica * Picaparra T 
Família Cariamidae    
Cariama cristata  Seriema T 
Ordem Charadriiformes   
Família Charadriidae   
Vanellus chilensis  Quero-quero T 
Família Scolopacidae   
Actitis macularius  Maçarico-pintado T/AA 
Tringa flavipes * Maçarico-de-perna-amarela T/AA 
Tringa solitaria  Maçarico-solitário T 
Família Jacanidae    
Jacana jacana  Jaçanã T 
Ordem Columbiformes    
Família Columbidae    
Claravis pretiosa  Pararu-azul T 
Columba livia  Pombo-doméstico T 
Columbina minuta  Rolinha-de-asa-canela T/EM 
Columbina picui  Rolinha-picui T/EM 
Columbina squammata  Fogo-apagou T 
Columbina talpacoti  Rolinha-roxa T 
Leptotila rufaxilla  Juriti-gemedeira T 
Leptotila verreauxi  Juriti-pupu D 
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Patagioenas cayennensis  Pomba-galega D 
Patagioenas picazuro  Pombão T 
Patagioenas plumbea  Pomba-amargosa T 
Patagioenas speciosa  Pomba-trocal D 
Uropelia campestris  Rolinha-vaqueira T 
Zenaida auriculata  Pomba-de-bando T/EM 
Ordem Psittaciformes   
Família Psittacidae    
Alipiopsitta xanthops  Papagaio-galego D 
Amazona aestiva  Papagaio-verdadeiro D 
Amazona amazonica  Curica D 
Ara ararauna  Arara-canindé D 
Aratinga aurea  Periquito-rei EM/D 
Aratinga auricapillus * Jandaia-de-testa-vermelha T/D 
Aratinga cactorum  Periquito-da-caatinga D 
Aratinga jandaya  Jandaia-verdadeira EM/D 
Aratinga leucophthalma  Periquitão-maracanã D 
Brotogeris chiriri  Periquito-de-encontro-amarelo D 
Diopsittaca nobilis  Maracanã-pequena T/D 
Forpus xanthopterygius  Tuim D 
Orthopsittaca manilata  Maracanã-do-buriti D 
Pionus maximiliani  Maitaca-verde D 
Pyrrhura pfrimeri  Tiriba-de-pfrimer  D 
Ordem Cuculiformes   
Família Cuculidae    
SubFamília Cuculinae    
Coccycua minuta  Chincoã-pequeno D 
Coccyzus melacoryphus  Papa-lagarta-acanelado D 
Piaya cayana  Alma-de-gato D 
Crotophaga ani  Anu-preto T/D 
Guira guira  Anu-branco T 
SubFamília Neomorphinae   
Dromococcyx phasianellus * Peixe-frito-verdadeiro T 
Tapera naevia  Saci T 
Ordem Strigiformes    
Família Tytonidae    
Tyto alba  Coruja-da-igreja D 
Família Strigidae    
Athene cunicularia  Coruja-buraqueira T/SB 
Glaucidium brasilianum  Caburé D 
Megascops choliba  Corujinha-do-mato D 
Rhinoptynx clamator  Coruja-orelhuda D 
Ordem Caprimulgiformes    
Família Nyctibiidae    
Nyctibius griseus  Mãe-da-lua D 
Família Caprimulgidae   
Caprimulgus parvulus * Bacurau-chintã T 
Caprimulgus rufus  João-corta-pau T 
Chordeiles acutipennis  Bacurau-de-asa-fina T 
Chordeiles pusillus  Bacurauzinho T 
Nyctidromus albicollis  Bacurau T/SB 
Podager nacunda  Corucão T 
Ordem Apodiformes   
Família Apodidae    
Chaetura meridionalis  Andorinhão-do-temporal D 
Tachornis squamata  Tesourinha D 
Família Trochilidae    
SubFamília Phaethornithinae   
Glaucis hirsutus * Balança-rabo-de-bico-torto SB 
Phaethornis pretrei  Rabo-branco-acanelado SB 
Phaethornis ruber  Rabo-branco-rubro SB 
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SubFamília Trochilinae    
Amazilia fimbriata  Beija-flor-de-garganta-verde SB/EM 
Anthracothorax nigricollis  Beija-flor-de-veste-preta SB 
Aphantochroa cirrochloris * Beija-flor-cinza SB/EM 
Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vemelho SB 
Colibri serrirostris * Beija-flor-de-orelha-violeta SB/EM 
Eupetomena macroura  Beija-flor-tesoura SB 
Heliomaster longirostris  Bico-reto-cinzento SB 
Heliothryx auritus * Beija-flor-de-bochecha-azul SB/EM 
Thalurania furcata  Beija-flor-tesoura-verde SB 
Ordem Trogoniformes    
Família Trogonidae   
Trogon curucui  Surucuá-de-barriga-vermelha D 
Trogon melanurus  Surucuá-de-cauda-preta D 
Trogon surrucura  Surucuá-variado D 
Ordem Coraciiformes   
Família Alcedinidae   
Ceryle torquatus  Martim-pescador-grande SB/EM 
Chloroceryle amazona  Martim-pescador-verde SB/EM 
Chloroceryle americana  Martim-pescador-pequeno SB/EM 
Família Momotidae    
Baryphthengus ruficapillus  Juruva-verde T/D 
Momotus momota Udu-de-coroa-azul T/D 
Ordem Galbuliformes    
Família Galbulidae   
Galbula ruficauda  Ariramba-de-cauda-ruiva EM 
Família Bucconidae   
Chelidoptera tenebrosa  Urubuzinho D 
Monasa nigrifrons  Chora-chuva-preto EM/D 
Nonnula rubecula * Macuru EM 
Nystalus chacuru  João-bobo EM 
Nystalus maculatus  Rapazinho-dos-velhos EM/D 
Ordem Piciformes   
Família Ramphastidae   
Pteroglossus aracari  Araçari-de-bico-branco EM/D 
Pteroglossus castanotis  Araçari-castanho EM/D 
Ramphastos dicolorus * Tucano-de-bico-verde D 
Ramphastos toco  Tucanuçu D 
Família Picidae    
Campephilus melanoleucos  Pica-pau-de-topete-vermelho D 
Celeus flavescens  Pica-pau-de-cabeça-amarela EM/D 
Colaptes campestris  Pica-pau-do-campo D 
Colaptes melanochloros  Pica-pau-verde-barrado D 
Dryocopus lineatus  Pica-pau-de-banda-branca D 
Melanerpes candidus  Birro, pica-pau-branco EM/SB 
Melanerpes flavifrons  Benedito-de-testa-amarela D 
Picumnus albosquamatus  Pica-pau-anão-escamado D 
Picumnus pygmaeus  Pica-pau-anão-pintado EM/D 
Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão D 
Ordem Passeriformes    
Família Thamnophilidae    
Cercomacra ferdinandi  Chororó-de-goiás SB 
Dysithamnus mentalis * Choquinha-lisa SB 
Formicivora rufa * Papa-formiga-vermelho T/SB 
Herpsilochmus atricapillus  Chorozinho-de-chapéu-preto SB 
Herpsilochmus pileatus  Corozinho-de-boné SB 
Taraba major  Choró-boi SB 
Thamnophilus doliatus Choca-barrada SB/EM 
Thamnophilus punctatus  Choca-bate-cabo SB 
Família Dendrocolaptidae   
Campylorhamphus falcularius  Arapaçu-de-bico-torto SB/EM 
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Campylorhamphus trochilirostris  Arapaçu-beija-flor SB/EM 
Dendrocincla fuliginosa  Arapaçu-pardo EM 
Dendrocolaptes platyrostris  Arapaçu-grande EM 
Lepidocolaptes angustirostris  Arapaçu-de-cerrado EM 
Sittasomus griseicapillus  Arapaçu-verde EM 
Xiphorhynchus guttatus * Arapaçu-de-garganta-amarela EM 
Família Furnariidae    
Anumbius annumbi * Cochicho T/SB 
Furnarius rufus  João-de-barro T 
Hylocryptus rectirostris  Fura-barreira SB 
Lochmias nematura  João-porca SB 
Phacellodomus rufifrons  João-de-pau T 
Philydor rufum  Limpa-folha-de-testa-baia T/SB 
Synallaxis frontalis  Petrim SB 
Synallaxis scutata * Estrelinha-preta SB 
Xenops rutilans  Bico-virado-carijó SB 
Família Tyrannidae   
SubFamília Pipromorphinae    
Corythopis delalandi * Estalador EM/D 
Hemitriccus margaritaceiventer  Sebinho-de-olho-de-ouro EM 
Hemitriccus striaticollis  Sebinho-rajado-amarelo EM 
Leptopogon amaurocephalus  Cabeçudo D 
Poecilotriccus latirostris  Ferreirinho-de-cara-parda EM 
Poecilotriccus sylvia  Ferreirinho-da-capoeira EM/SB 
Todirostrum cinereum  Ferreirinho-relógio SB/D 
SubFamília Elaeniinae   
Camptostoma obsoletum  Risadinha EM/D 
Culicivora caudacuta * Papa-moscas-do-campo D 
Elaenia flavogaster  Guaracava-de-barriga-amarela D 
Myiopagis caniceps  Guaracava-cinzenta EM/SB 
Myiopagis viridicata * Guaracava-de-crista-alaranjada EM 
Myiornis auricularis  Miudinho SB 
Phaeomyias murina  Bagageiro D 
Phyllomyias fasciatus  Piolhinho D 
Platyrinchus mystaceus  Patinho D 
Suiriri suiriri  Suiriri-cinzento D 
Tolmomyias flaviventris  Bico-chato-amarelo D 
SubFamília Fluvicolinae    
Arundinicola leucocephala  Freirinha EM/T 
Cnemotriccus fuscatus  Guaracavuçu D 
Colonia colonus  Viuvinha D 
Fluvicola pica  Lavadeira-do-norte EM 
Hirundinea ferruginea  Gibão-de-couro SB 
Knipolegus lophotes  Maria-preta-de-penacho EM/D 
Lathrotriccus euleri  Enferrujado D 
Machetornis rixosa  Suiriri-cavaleiro T 
Myiophobus fasciatus  Filipe D 
Xolmis cinereus  Primavera T/SB 
Xolmis irupero  Noivinha T/SB 
Xolmis velatus  Noivinha-branca T/SB 
SubFamília Tyranninae    
Casiornis rufus * Caneleiro D/EM 
Empidonomus varius * Peitica D 
Megarynchus pitangua  Neinei T/D 
Myiarchus ferox  Maria-cavaleira EM/D 
Myiarchus swainsoni  Irré EM/D 
Myiarchus tyrannulus  Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado D 
Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-rajado EM/D 
Myiozetetes cayanensis  Bentevizinho-de-asa-ferrugínea D 
Myiozetetes similis  Bentevizinho-de-penacho-vermelho D 
Philohydor lictor  Bentevizinho-do-brejo D 
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Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi T/D 
Sirystes sibilator  Gritador D/EM 
Tyrannus albogularis  Suiriri-de-garganta-branca D 
Tyrannus melancholicus  Suiriri D 
Tyrannus savana  Tesourinha T/SB 
Tyrannus tyrannus  Suiriri-valente EM/D 
Família Pipridae    
Antilophia galeata  Soldadinho EM/D 
Pipra fasciicauda  Uirapuru-laranja EM/D 
Família Tityridae    
Tityra inquisitor * Anambé-branco-de-bochecha-parda EM 
Família Vireonidae    
Cyclarhis gujanensis  Pitiguari SB/EM 
Hylophilus pectoralis * Vite-vite-de-cabeça-cinza EM 
Vireo olivaceus  Juruviara D 
Família Corvidae    
Cyanocorax cristatellus  Gralha-do-campo T/D 
Cyanocorax cyanopogon  Gralha-cancã T/D 
Família Hirundinidae    
Hirundo rustica  Andorinha-de-bando A 
Progne chalybea  Andorinha-doméstica-grande A 
Progne tapera  Andorinha-do-campo A 
Pygochelidon cyanoleuca  Andorinha-pequena-de-casa A 
Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-serradora A 
Tachycineta albiventer  Andorinha-do-rio A 
Família Troglodytidae   
Thryothorus genibarbis  Garrinchão-pai-avô SB 
Thryothorus leucotis  Garrinchão-de-barriga-vermelha T/SB 
Troglodytes musculus Corruíra T/SB 
Família Donacobiidae    
Donacobius atricapilla  Japacanim T/SB 
Família Polioptilidae   
Polioptila dumicola  Balança-rabo-de-máscara D 
Polioptila plumbea * Balança-rabo-de-chapéu-preto D 
Família Turdidae    
Turdus amaurochalinus  Sabiá-poca T/D 
Turdus leucomelas  Sabiá-barranco T/D 
Turdus rufiventris  Sabiá-laranjeira T/D 
Família Mimidae    
Mimus saturninus  Sabiá-do-campo D 
Família Coerebidae   
Coereba flaveola  Cambacica D 
Família Thraupidae    
Cissopis leverianus  Tietinga SB/EM 
Conirostrum speciosum  Figuinha-de-rabo-castanho D 
Cyanerpes cyaneus  Saíra-beija-flor D 
Dacnis cayana  Saí-azul T/D 
Eucometis penicillata  Pipira-da-taoca D 
Hemithraupis guira  Saíra-de-papo-preto D 
Nemosia pileata  Saíra-de-chapéu-preto D 
Neothraupis fasciata  Cigarra-do-campo SB 
Piranga flava  Sanhaçu-de-fogo D 
Ramphocelus carbo  Pipira-vermelha SB/EM 
Tachyphonus rufus  Pipira-preta SB/EM 
Tangara cayana  Saíra-amarela SB/D 
Tersina viridis  Saí-andorinha D 
Thraupis palmarum  Sanhaçu-do-coqueiro D 
Thraupis sayaca  Sanhaçu-cinzento D 
Família Emberizidae    
Ammodramus humeralis  Tico-tico-do-campo T/SB 
Arremon flavirostris  Tico-tico-de-bico-amarelo T/SB 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Arremon taciturnus  Tico-tico-de-bico-preto T/SB 
Charitospiza eucosma  Mineirinho T/SB 
Coryphospingus cucullatus  Tico-tico-rei T/SB 
Coryphospingus pileatus  Tico-tico-rei-cinza T/SB 
Emberizoides herbicola * Canário-do-campo T 
Paroaria dominicana * Cardeal-do-nordeste T/SB 
Poospiza cinerea * Capacetinho-do-oco-do-pau T/SB 
Sicalis citrina  Canário-rasteiro T 
Sicalis flaveola  Canário-da-terra-verdadeiro T 
Sporophila angolensis  Curió T 
Sporophila bouvreuil  Caboclinho T 
Sporophila caerulescens  Coleirinho SB 
Sporophila lineola  Bigodinho SB 
Sporophila maximiliani * Bicudo SB 
Sporophila nigricollis  Baiano SB 
Volatinia jacarina  Tiziu SB 
Zonotrichia capensis  Tico-tico SB 
Família Cardinalidae    
Cyanocompsa brissonii  Azulão SB 
Saltator atricollis  Bico-de-pimenta SB 
Saltator maximus  Tempera-viola SB 
Saltator similis  Trinca-ferro-verdadeiro SB 
Família Parulidae   
Basileuterus flaveolus  Canário-do-mato T/SB 
Basileuterus hypoleucus  Pula-pula-de-barriga-branca D 
Basileuterus leucophrys  Pula-pula-de-sobrancelha D 
Geothlypis aequinoctialis * Pia-cobra D 
Parula pitiayumi  Mariquita D 
Família Icteridae    
Cacicus cela  Xexéu EM/D 
Cacicus haemorrhous  Guaxe EM/D 
Gnorimopsar chopi  Graúna D 
Icterus cayanensis  Encontro EM/D 
Molothrus bonariensis  Vira-bosta T/D 
Psarocolius decumanus  Japu D 
Pseudoleistes guirahuro  Chopim-do-brejo EM/D 
Sturnella militaris  Polícia-inglesa-do-norte T/SB 
Sturnella superciliaris  Polícia-inglesa-do-sul T/SB 
Família Fringillidae   
Carduelis magellanica * Pintassilgo D 
Euphonia chlorotica  Fim-fim D 
Euphonia violacea  Gaturamo-verdadeiro D 
Família Estrildidae   
Estrilda astrild * Bico-de-lacre D/EM 
Família Passeridae   
Passer domesticus  Pardal T/D 
Legenda: (*) Espécies exclusivas nas amostragens no PEAMP, Estrato: TE ou T - Terrestre, VO - Voador, A - 
Aéreo, D - Dossel, EM - Estrato-médio, SB - Sub-bosque. 

Quanto à estratificação, 30% das espécies ocupam exclusivamente o estrato dossel. 

Entretanto somadas as que não o utilizam de forma exclusiva, este porcentual chega a 47,38%. 

O segundo estrato com maior representatividade exclusiva é o terrestre com 17,39%, 

chegando a 36,51% quando associado a outros estratos. 
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O estrato sub-bosque e estrato médio encontram-se as espécies mais exigentes com 

relação à integridade do habitat, no que se refere a ambientes florestados, como também à 

vegetação de Cerrado e suas gradações (ALHO et al., 2000), obtiveram respectivamente 

21,30% e 14,77% de representatividade quando associados a outros estratos (Figura 12).  

FIGURA 12: PADRÃO DA ESTRATIFICAÇÃO DAS AVES REGISTRADAS PARA O PEAMP E APA JOÃO LEITE. 
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Legenda: Estrato: T - Terrestre, AA - Aquático, A - Aéreo, D - Dossel, EM - Estrato-médio, SB - Sub-bosque. 

No que se refere à sensibilidade a distúrbios ambientais, 78,26% das espécies 

observadas tem baixa sensibilidade a distúrbios, enquanto 20,87% e 0,87% são classificadas 

como médias e altas sensibilidades respectivamente.  

A guilda dos insetívoros foi a mais representativa com 31,30% das espécies 

observadas. Seguida pelos frugívoros, com 20,87% das espécies. Os onívoros apresentaram 

uma representatividade de 18,70%, seguidos pelos que se alimentam de sementes, carnívoros, 

os piscívoros, os nectarívoros e os necrófagos, com 11,30%, 8,26%, 5,22% e 3,48% e 0,87% 

respectivamente (Figura 13).  

Todas as espécies observadas se reproduzem no bioma Cerrado, sendo as espécies 

Turdus amaurochalinus, Tyrannus savana e Tringa solitaria tidas como migrantes da região sul 

da América do Sul.  
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FIGURA 13: PADRÃO DE GUILDA ALIMENTAR DAS AVES REGISTRADAS PARA O PEAMP E APA JOÃO 
LEITE. 
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Guildas Avifauna

 

Nenhuma ave registrada encontra-se na lista Vermelha da IUCN (1996) ou Lista Oficial 

do Ibama de espécies ameaçadas de extinção. 

Alterações no meio ambiente exercem impacto negativo sobre várias populações 

animais (SICK, 2001). A criação de um novo ambiente, como o reservatório da barragem do 

Rio João Leite, transforma o sistema de ‘’matas ciliares’’ característico do Cerrado brasileiro, 

em alagadiços, gerando um ecossistema próprio que afeta a fauna local.  

Os resultados obtidos mostram um grande número de espécies que utilizam o estrato 

Dossel para forragear (47,38%), o que corrobora com a grande quantidade de insetívoros 

(31,30%). Estes se mostram bastantes vulneráveis à fragmentação de habitats (STOUFFER E 

BIERREGAARD, 1995), porém as espécies observadas demonstram baixa sensibilidade a 

distúrbios, podendo estas, estarem se beneficiando das populações de insetos aumentadas 

com criações de monoculturas da região. Em um estudo mais prolongado pode se selecionar 

certas espécies como controladores de pragas (SICK, 2001). 

Os frugívoros, como a segunda guilda mais representativa (20,87%), tendem a 

necessitar de grandes áreas para se alimentarem (LAW E DICKMAN, 1998), devido à 

distribuição temporal-espacial dos frutos (FLEMING, 1992; POULIN et al., 1997). De acordo 

com PRICE et al. (1999), estas espécies necessitam de grandes áreas preservadas, ainda 

encontradas na região.  

Os onívoros, sendo o terceiro mais representativo (25%), mostram que uma grande 

parte das espécies avistadas tenderam a ser mais generalista, fato que se percebe em 

alterações ambientais (BORGES e GUILHERME, 2000; BIERREGAARD e LOVEJOY, 1989; 

MAYR, 1963). 
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Os carnívoros (8,26%), que ocupam os maiores níveis tróficos nas cadeias alimentares, 

provaram ser sensíveis à degradação ambiental (BIERREGAARD, 1995).  

Para fins de conservação e preservação das espécies, não foram apresentados 

espécies com problemas imediatos. Seguindo o critério de STOTZ et al. (1996), não foi 

registrada presença de espécies com altas prioridades de conservação.  

Duas espécies apresentaram altas sensibilidades a distúrbio, Aramides cajanea e 

Campylorhamphus trochilirostris. Do total 20,87 % apresentaram médias sensibilidades a 

distúrbio. Estes dados mostram que o ambiente em questão apresenta propriedades físicas 

básicas para manutenção de diversas comunidades de fauna e flora e se encontra em certo 

nível de estado de conservação.  

As aves são animais dependentes de uma complexidade estrutural vegetacional, para 

realização de seus ciclos biológicos básicos (FRY, 1970 e BLAMIRES et al., 2001). A 

preservação e conservação de ambientes e fitofisionomias que compõem o cerrado são de 

extrema importância para a preservação das espécies deste grupo. 

1.2.11.3. MAMÍFEROS 

Existem ainda poucas informações sobre as espécies de mamíferos no Cerrado, devido 

principalmente a grande dificuldade na obtenção de dados tanto quantitativos, quanto 

qualitativos. Isso pode ser explicado pela variação de tamanho corporal, hábitos e 

comportamentos, além é claro da dificuldade de se implantar projetos de inventário e 

monitoramento, por conta do alto custo dos mesmos e da falta de interesse das instituições 

financiadoras no Brasil. 

Com os dados obtidos foram registrados a presença de 91 espécies, distribuidas em 23 

famílias, as quais pertencentes a 9 ordens taxonômicas (Quadro 24), representando 36,4% 

das espécies de mamíferos descritas para o Cerrado. As espécies apresentadas com 

asterístico (*) referem-se àquelas encontradas, exclusivamente, no interior do Parque. Em 

busca da melhor forma de diagnosticar a comunidade de mamíferos nas áreas, as espécies 

foram caracterizadas segundo algumas qualificações ecológicas, descritas abaixo: 

1- Forma de Locomoção: as espécies foram classificadas em TE - Terrestres, SC - 

Escansoriais, AR - Arborícolas, SA - Semi-aquáticas, VO - Voadoras e SF - Semi-fossoriais, 

seguindo EMMONS (1997) e FONSECA et al. (1996). 
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2- Quanto à Guilda: as espécies foram classificadas como CA - Carnívora, FO - 

Frugívora/Onívora, IO - Insetívora/Onívora, IA - Insetívora Voadora, MY - Myrmecóphaga, PS - 

Piscívora, HE - Hematófaga, NE - Nectarívora, GO - Gomívora/Onívora, FH - 

Frugívoro/Herbívoro, HG - Herbívoro Pastador, FG - Frugívoro/Granívoro e HB - Herbívoro 

Podador, seguindo Borges & Tomás (2004) e Fonseca et al. (1996). 

QUADRO 24: ESPÉCIES DE MAMÍFEROS AMOSTRADAS PARA O PEAMP E SUA ZA 
TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 

CLASSE MAMMALIA   
Ordem Carnivora   
Família Canidae   
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato TE 
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará TE 
Pseudalopex vetulus * Raposa-do-campo TE 
Família Felidae   
Leopardus wiedii Gato-maracajá, gato-do-mato SC 
Herpailurus yaguarondi Gato mourisco TE 
Leopardus pardalis  Jaguatirica SC 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato SC 
Panthera onca Onça-pintada TE 
Puma concolor Sussuarana, Puma TE 
Família Mustelidae   
Eira barbara Irara SC 
Lutra longicaudis Lontra AQ 
Pteronura brasiliensis Ariranha AQ 
Família Procyonidae   
Nasua nasua Quati SC 
Procyon cancrivorus Mão-pelada SC 
Ordem Artiodactyla   
Família Cervidae   
Mazama americana Veado-mateiro TE 
Mazana gouazoubira Veado-catingueiro TE 
Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro TE 
Família Tayassuidae   
Pecari tajacu  Cateto, Caititu TE 
Tayassu pecari  Queixada TE 
Ordem Perissodactyla   
Família Tapiridae   
Tapirus terrestris Anta TE 
Ordem Xenarthra   
Família Dasypodidae   
Cabassous unicinctus Tatu-rabo-mole SF 
Dasypus novemcinctus  Tatu-folha/Tatu-galinha SF 
Euphractus sexcinctus Tatu-peludo/Tatu-peba SF 
Priodontes maximus Tatu-canastra SF 
Família Myrmecophagidae   
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira TE 
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim, Meleta SC 
Ordem Didelphimorphia   
Família Didelphidae   
Caluramys philander Cuica SC 
Didelphis albiventris Gambá SC 
Gracilinanus agilis Catita-de-máscara SC 
Gracilinanus emiliae Mucura SC 
Marmosa cinera Catitu SC 
Marmosa murina * Mucura-verdadeira SC 
Micoureus demerarae * Mucura SC 
Monodelphis domestica Mucura/Catita SC 
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Monodelphis kunsi * Mucura SC 
Philander opossum * Mucura SC 
Ordem Chiroptera   
Família Noctilionidae   
Noctilio leporinus Morcego VO 
Família Phyllostomidae   
Anoura caudifera Morcego VO 
Anoura geoffroyi * Morcego VO 
Chrotopterus auritus Morcego VO 
Platyrrhinus lineatus Morcego VO 
Subfamília Carolliinae   
Carollia perspicillata Morcego VO 
Subfamília Desmodontinae   
Desmodus rotundus Morcego-vampiro VO 
Subfamília Glossophaginae   
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor VO 
Subfamília Phyllostominae   
Micronycteris minuta * Morcego VO 
Phyllostomus hastatus Morcego VO 
Tadarida brasiliensis * Morcego VO 
Tonatia bidens * Morcego VO 
Trachops cirrhosus Morcego VO 
Subfamília Stenodermatinae   
Artibeus cinereus Morcego VO 
Artibeus jamaicensis * Morcego VO 
Artibeus lituratus Morcego VO 
Artibeus planirostris Morcego VO 
Chiroderma villosum * Morcego VO 
Uroderma bilobatum * Morcego VO 
Subfamília Sturnirinae   
Sturnira lilium Morcego VO 
Família Vespertilionidae   
Eptesicus diminutus * Morcego VO 
Eptesicus furinalis * Morcego VO 
Myotis nigricans Morcego VO 
Ordem Lagomorpha   
Família Lepoidae   
Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, tapiti TE 
Ordem Primates   
Família Callithrichidae   
Callithrix jacchus Mico-estrela AR 
Callithrix penicillata Mico-estrela AR 
Família Cebidae   
Alouatta caraya Guariba AR 
Cebus apella Macaco-prego AR 
Ordem Rodentia   
Família Caviidae   
Cavia aperea Preá TE 
Kerodon rupestris Mocó TE 
Família Dasyproctidae   
Agouti paca Paca TE 
Dasyprocta azarae Cutia TE 
Família Echimyidae   
Proechimys roberti Rato-de-espinho TE 
Thrichomys apereoides Rato-do-mato TE 
Família Erethizontidae   
Coendou prehensilis Porco-espinho, Ouriço SC 
Coendou villosus Ouriço-cacheiro SC 
Família Hydrochaeridae   
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara SA 
Família Cricetidae   
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TAXA NOME COMUM HABITO / ESTRATO 
Akodon cursor Rato TE 
Akodon sp. * Rato-silvestre TE 
Calomys callosus * Rato-silvestre TE 
Calomys sp. * Rato-silvestre TE 
Necromys lasiurus * Rato-silvestre TE 
Nectomys rattus * Rato-d’água SA 
Nectomys squamipes Rato-d'água SA 
Oecomys sp. * Rato-silvestre TE 
Oligoryzomys sp. * Camundongo SC 
Oryzomys capito Rato TE 
Oryzomys megacephalus * Rato-silvestre TE 
Oryzomys sp. * Rato-silvestre TE 
Oryzomys subflavus Rato-do-cerrado TE 
Oxymycterus roberti Rato-da-vereda TE 
Riphidomys mastacalis Rato-da-árvore AR 
Família Muridae   
Mus musculus Camundongo TE 
Rattus rattus Rato TE 
Rattus norvegicus Ratazana TE 
Legenda: (*) Espécies exclusivas nas amostragens no PEAMP, Hábito/Estrato: AQ ou AA - Aquático, AR - 
Arborícola, SC - Escansorial, FO - Fossorial, SA - Semi-aquático, SF - Semi-fossorial, TE ou T - Terrestre, VO - 
Voador. 

As ordens taxonômicas encontradas foram Didelphimorphia, Xenarthra, Chiroptera, Primates, 

Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla, Rodentia e Lagomorpha). Dentre estas nove ordens com 

registro para área, Rodentia foi a mais representativa com 28,17% (N=20) das espécies registradas 

(Figura 14). Estas 20 espécies estão distribuídas em 7 famílias diferentes (Muridae, Erethizontidae, 

Caviidae, Hydrochaeridae, Agoutidae, Dasyproctidae e Echimyidae). Outras duas ordens bem 

representadas são Chiroptera (N=14) e Carnivora (N=14), cada uma abrigando 19,72% das 

espécies. As outras ordens registraram número de espécies variando entre 1 e 6.  

FIGURA 14: DIVERSIDADE GERAL DE MAMÍFEROS 
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Em relação ao tipo de locomoção os mamíferos encontrados apresentam uma grande 

diversidade, com presença de espécies arborícolas, escansoriais, terrestres, semi-fossoriais, 

voadoras e semi-aquáticas, assim como hábitos alimentares com espécies carnívoras, 

frugívoras, insetívoras, piscívoras, hematófagas, nectarívoras, gomívoras, onívoras e 

herbívoras, tanto podadoras quanto pastadoras. Há algumas espécies com mais de um tipo de 

dieta. Esta variação nos hábitos alimentares e tipos de locomoção demonstra a grande 

diversidade de mamíferos na área da bacia do João Leite e PEAMP, evidenciando a 

capacidade de adaptação das espécies aos ambientes cada vez mais fragmentados. 

Essa fragmentação dos habitats e por vezes a sua perda, ocasionadas pelas atividades 

humanas, são as maiores ameaças aos mamíferos terrestres no Brasil, estando relacionadas 

ao desenvolvimento econômico através do aumento da densidade populacional, poluição e 

áreas cultivadas, e ainda à pressão da caça (COSTA et. al., 2005). O hotspot do Cerrado na 

porção central do Brasil está desaparecendo de forma rápida, dando lugar a lavouras que 

começaram a ser estabelecidas na década de 1980. 

Algumas das espécies de mamíferos em risco de extinção são endêmicas ou 

encontradas em altas densidades no Cerrado (COSTA et. al., 2005). Das espécies registradas 

para a área, 19,72% (N=14) constam de alguma lista de espécies ameaçadas. A Figura 15 

mostra um resumo da quantidade de espécies de mamíferos ameaçadas por bioma no Brasil. 

Algumas espécies têm ampla distribuição como Dasypus novemcinctus (Tatu-galinha), 

espécie frequentemente encontrada em áreas rurais (EISENBERG & REDFORD, 1989) e que 

ocorre do centro-sul e sudeste dos Estados Unidos até o norte da Argentina (NOWAK, 1991). 

Sua dieta consiste de insetos, algumas espécies vegetais, pequenos mamíferos e outros 

vertebrados (REDFORD, 1987). A outra espécie de tatu encontrada (Euphractus sexcinctus) 

ocorre do oeste dos Andes à Amazônia brasileira até o norte da Argentina (CABRERA, 1957) 

sendo mais comum em áreas abertas, áreas degradadas e plantios (NOWAK & PARADISO, 

1989). Sua dieta consiste de plantas e insetos, mas já foram encontrados em grupo se 

alimentando de animais mortos (MOELLER citado por NOWAK & PARADISO, 1989). 
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FIGURA 15: MAPA COMPARATIVO DA AMEAÇA ÀS ESPÉCIES DE MAMÍFEROS NO BRASIL (ADAPTADO 
MMA) 

 

Normalmente a frequência de registros de fezes e pegadas nos ambientes antropizados 

é consideravelmente alta, indicando que os carnívoros utilizam bastante estes ambientes. Esta 

utilização pode estar relacionada com a disponibilidade de presas em áreas de lavoura e 

pastagens, ambas bem comuns na área da bacia do João Leite e PEAMP. Segundo OEHLER 

& LITVAITIS (1996), predadores podem apresentar uma resposta numérica a alterações de 

habitats, podendo ocorrer taxas de predação maiores nas bordas rodeadas por matrizes 

antropizadas, já que há uma grande diversidade e alta densidade de presas associadas a estes 

tipos de habitats. Este grupo apresenta fácil adaptação a ambientes com desenvolvimento de 

agricultura e horticultura, assim como áreas em regeneração (COURTENAY & MAFFEI, 2004). 

O cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) por exemplo, é uma espécie exclusiva do continente 

sul-americano e ocupa uma grande variedade de habitats, campos e florestas (LANGGUTH, 

1975). É uma espécie oportunista, alimentando-se de uma vasta gama de itens alimentares, 

desde invertebrados a pequenos vertebrados e frutos (COURTENAY & MAFFEI, 2004). É 
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considerada um espécie que causa danos a criações e, embora não apresente graves 

problemas quanto à sua conservação, consta do Apêndice I da CITES (CITES, 2003). O lobo-

guará (Chrysocyon brachyurus), maior canídeo do continente, tem hábitos crepusculares e 

noturnos, é estritamente territorialista e tem preferência por áreas abertas como Cerrado e 

Chaco (DIETZ, 1985). No Brasil, tem ocorrido uma mudança na sua distribuição, passando a 

ocupar áreas onde havia florestas e que sofreram alterações antrópicas, mostrando sua 

capacidade de adaptação às modificações de seu habitat preferencial.  

A paca (Agouti paca) ocorre do centro-oeste do México ao Paraguai, ocupando 

diferentes habitats, mas geralmente é vista em áreas de florestas próximas a cursos d’água 

(EISENBERG & REDFORD, 1999). A intensa pressão de caça tem reduzido as populações 

desta espécie. A cutia (Dasyprocta azarae) tem distribuição do Brasil Central ao nordeste da 

Argentina e Paraguai (EISENBERG & REDFORD, 1999). Pode ser encontrada em florestas, 

cerrados e áreas cultivadas. Possue hábito diurno com ênfase no inicio da manhã e final da 

tarde e constitue outra espécie muito procurada por caçadores (EMMONS & FEER, 1990). 

Outra espécie registrada, a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) ocorre na maior parte 

da América do Sul até o Panamá. Costuma ser vista em bandos de mais de 20 indivíduos 

(SCHALLE & VASCONCELOS, 1978). É mais ativa pela manhã e final da tarde e são comuns 

os relatos de predação em lavouras. 

1.2.11.4. PEIXES 

Os peixes representam o grupo mais numeroso e diversificado entre os vertebrados, 

com cerca de 25.000 espécies conhecidas no mundo, sendo cerca de 3.000 previstas para a 

América do Sul, das quais aproximadamente 600 ocorrem na bacia do Paraná, ao mesmo 

tempo são os menos conhecidos (CEMIG⁄CETEC, 2000). 

Dentro dessa região biogeográfica, o Cerrado é uma das áreas que concentra grande 

parte da diversidade, com uma ictiofauna de águas continentais estimada em 780 espécies 

válidas. De acordo com Ribeiro (2005) para o rio Corumbá (Bacia Paranaíba-Paraná), os 

Characiformes formaram o grupo mais importante com dominância de 83,3% das capturas e 

incluindo 63,5% das espécies. Os Siluriformes formaram o segundo grupo em importância, 

respondendo por 8,4% da abundância e 30% das espécies.  

A alta diversidade de peixes pode ser creditada à conjunção de vários fatores, tais 

como, entre outros: idade e tamanho do sistema de drenagem, alta heterogeneidade ambiental, 

e um processo em escala geológica de captura de rios de bacias vizinhas ao longo do tempo, 
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que permitiu o intercâmbio da fauna entre essas bacias contribuindo para os elevados índices 

de diversidade atualmente observados. 

É certo que o grande número de espécies conhecidas na região ainda é uma sub-

estimativa da diversidade total, pois ainda são freqüentes as descrições de novas espécies e o 

esforço científico distribui-se de maneira desigual, com alguns grupos sendo bem estudados e 

diversos outros ainda necessitando de mais atenção. 

A área de estudo está inserida dentro do Programa de Áreas Prioritárias do MMA, Área-

2 do Bioma Cerrado para organismos aquáticos, que abrange os afluentes da margem direita 

do rio Paraná, nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul (MMA, 2002). 

As diferenças na composição faunística ao longo dos rios pode ser, em grande parte, 

creditada ao papel de barreira geográfica que os grandes rios representam para várias 

espécies de peixe, e principalmente às características químicas dos diferentes tipos de água 

que compõem os rios de toda a região. Algumas espécies vivem em corredeiras, outras em 

lagos, enquanto outras podem se locomover entre esses ambientes, dependendo do seu ciclo 

de vida (CEMIG/CETEC, 2000). 

A região da Bacia do Rio João Leite apresenta uma rica rede hidrográfica heterogênea 

(lênticos e lóticos) onde ocorrem várias espécies de peixes que possuem uma estreita relação 

com a vegetação ciliar, a qual fornece abrigo e alimento, criando em muitos casos, uma relação 

de dependência de algumas espécies de peixes com a vegetação marginal, que parte será 

suprimida até a cota máxima do enchimento do Reservatório Barragem João Leite.  

Muitas espécies de peixes são consideradas de importância comercial, por se constituir 

em expressiva fonte de proteína na alimentação das populações humanas, residentes ou não. 

Dentre elas as espécies: tubarana, Salminus hilarii, piau-de-três-pintas, Leporinus friderici, 

mandi-amarelo, Curimba, Cyphocarax modestus e lambari, Astyanax bimaculatus. 

Para os estudos da ictiofauna na Bacia do Rio João Leite foram registradas 76 espécies 

de peixes (Quadro 25), sendo 57% Characiformes, 25% Siluriformes, 12% Perciformes, 4% 

Gymnotiformes, 1% Cyprinodontiformes e 1% Synbranchiformes. As epécies amostradas, 

exclusivamente, no interior do PEAMP estão apresentadas com asterístico (*). 
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QUADRO 25: ESPÉCIES DE PEIXES AMOSTRADAS NO PEAMP E SUA ZA 
TAXA NOME COMUM GUILDA HABITO / ESTRATO 

ICTIOFAUNA    
CLASSE ACTINOPTERYGII    
Ordem Characiformes    
Família Curimatidae    
Cyphocharax modestus Papa-terra; Saguiru IL Bentonico 
Steindachnerina corumbae * Saguirú IL Bentonico 
Steindachnerina insculpta Saguirú IL Bentonico 
Família Prochilodontidae    
Prochilodus lineatus Papa-terra; Curimba IL Bentonico 
Prochilodus nigricans * Papa-terra IL Bentonico 
Família Anostomidae    
Leporinus affinis * Piau Flamengo ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus fasciatus * Ferreirinha ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus friderici Piau Cabeça-gorda ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus macrocephalus * Piau-cabeça-grande ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus microphthalmus Piau ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus octofasciatus Piau; Ferreirinha ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Leporinus striatus Canivete ON (CA-HB) Necto-bentonico 
Schizodon nasutus Piau; Ximboré HB Necto-bentonico 
Família Parodontidae    
Apareiodon piracicabae Canivete IN Necto-bentonico 
Apareiodon sp. Canivete IN Necto-bentonico 
Parodon nasus Canivete IL Bentonico 
Família Acestrorhynchidae    
Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro PS Nectonico 
Familia Characidae    
Galeocharax knerii * Peixe-cadela PS Nectonico 
Hyphessobrycon sp. Pequi IN Nectonico 
Oligosarcus planaltinae Lambari-dentudo CA Necto-bentonico 
Salminus brasiliensis * Dourado PS Nectonico 
Salminus hilarii Tubarana PS - IN Nectonico 
Subfamília Characidiinae    
Characidium fasciatum Charutinho IN Necto-bentonico 
Characidium sp2. Charutinho IN Necto-bentonico 
Characidium sp3. Charutinho IN Necto-bentonico 
Serrapinnus sp. Charutinho ON Necto-bentonico 
Subfamília Tetragonopterinae    
Astyanax altiparanae Lambari ON (IN - HB) Nectonico 
Astyanax bimaculatus Tambiu ON (IN - HB) Nectonico 
Astyanax eigenmanniorum Lambari ON (HB - IN) Nectonico 
Astyanax fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho ON (HB - IN) Nectonico 
Astyanax sp1 Piabinha ON (HB - IN) Nectonico 
Astyanax sp3 Piaba ON (HB - IN) Nectonico 
Bryconamericus sp. Pequira ON Nectonico 
Bryconamericus sp2 Pequira ON Nectonico 
Bryconamericus stramineus Pequira ON Nectonico 
Piabina argentea Pequira ON Nectonico 
Subfamília Serrasalminae    
Myleus levis * Pacu-peva HB Necto-bentonico 
Myleus sp. Pacú HB Necto-bentonico 
Serrasalmus marginatus Piranha CA - PS Necto-bentonico 
Serrasalmus spilopleura Piranha - amarela CA - PS Necto-bentonico 
Subfamília Bryconinae    
Brycon orbignyanus * Piracanjuba ON (IN - HB) Nectonico 
Família Cynodontidae    
Rhaphiodon vulpinus * Cachora PS Necto-bentonico 
Família Erythrinidae    
Hoplias malabaricus Traíra IN - CA - PS Nectonico 
Ordem Cyprinodontiformes    
Família Poeciliidae    
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TAXA NOME COMUM GUILDA HABITO / ESTRATO 
Poecilia reticulata Guarú; Barrigudinho ON Nectonico 
Ordem Gymnotiformes    
Família Gymnotidae    
Gymnotus carapo Morenita; Langüira CA - PS Nectonico 
Família Sternopygidae    
Eigenmannia trilineata Tuvira; Langüira ON Nectonico 
Sternopygus sp. * Tuvira, peixe-espada IN Nectonico 
Ordem Siluriformes    
Família Callichthyidae    
Aspidoras fuscoguttatus Cascudinho IL Bentonico 
Corydoras sp. Limpa-vidro IL Bentonico 
Família Loricariidae    
Otocinclus sp. * Cascudinho IL Bentonico 
Subfamília Hypostominae    
Hypostomus ancistroides Cascudo-ferro IL Bentonico 
Hypostomus auroguttatus Cascudo IL Bentonico 
Hypostomus commersonii Cascudo IL Bentonico 
Hypostomus margaritifer Cascudo IL Bentonico 
Hypostomus regani Cascudo IL Bentonico 
Hypostomus wuchereri Cascudo IL Bentonico 
Subfamília Loricariinae    
Loricaria sp. * Cascudo IL Bentonico 
Rineloricaria latirostris Cascudo-viola IL Bentonico 
Família Heptapteridae    
Cetopsorhamdia sp. Mandizinho IL Bentonico 
Imparfinis schubarti Bagrinho ON Necto-bentonico 
Phenacorhamdia sp. Bagrinho IL Bentonico 
Pimelodella brasiliensis Mandi-chorão, bagre ON Necto-bentonico 
Pimelodella gracilis * Mandi ON Necto-bentonico 
Rhamdia quelen Bagre; Lobó ON Necto-bentonico 
Família Pimelodidae    
Pimelodus sp. * Mandi-guaçú ON Necto-bentonico 
Família Trichomycteridae    
Trichomycterus sp. * Candirú ON Necto-bentonico 
Ordem Perciformes    
Familia Cichlidae    
Apistogramma sp. Ciclídeos anões ON Necto-bentonico 
Cichlasoma paranaense Cará ON Necto-bentonico 
Crenicichla britskii Joaninha ON Necto-bentonico 
Crenicichla lacustris * Joaninha ON Necto-bentonico 
Geophagus brasiliensis Cará ON Necto-bentonico 
Laetacara sp1. Cará ON Necto-bentonico 
Laetacara sp2. Cará ON Necto-bentonico 
Oreochromis sp. * Tilápia ON Necto-bentonico 
Subfamília Pseudocrenilabrinae    
Tilapia rendalli Tilápia ON Necto-bentonico 
Ordem Synbranchiformes    
Família Synbranchidae    
Synbranchus marmoratus Mussum CA - PS Bentônico 
Legenda: (*) Espécies exclusivas nas amostragens no PEAMP, Guilda: CA - Carnívoro, PS - Piscívoro, ON - 
Onívoro, IL - Iliófago, IN - Insetívoro, HB - Herbívoro. 

Entre os peixes mais abundantes destacaram-se: Cyphocarax modestus (Curimba) 

Astyanax eigenmanniorum, Astyanax altiparanae (lambaris) e Hypostomus regani  (Cascudo). 

Acrescentando nove espécies em relação aos estudos na bacia do Meia Ponte, e tendo a 

ocorrência de uma espécie exótica de tilápia (Tilapia rendalli). 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
143 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

1.2.11.5. INVERTEBRADOS 

No caso dos invertebrados apenas um estudo mais consistente e representativo foi 

levantado para o interior do PEAMP. De acordo com SEMARH & NATURAE 2006 - 

INVENTÁRIO FAUNÍSTICO (INVERTEBRADOS) DO PEAMP E PIP, foram registrados um total 

de 1.400 espécimes, distribuídos em 2 filos - Arthropoda e Mollusca -, 6 classes, 20 ordens, 45 

famílias, 29 gêneros e 29 espécies (Lima, 1953; Bücherl, 1972; Carrera, 1973; Santos, 1985) 

(Quadro 26). Os invertebrados artrópodes representaram 99,76% (N = 1.397) das coletas, 

representados por 4 subfilos, 5 classes, 19 ordens, 43 famílias, 27 gêneros e 27 espécies. Dos 

1.400 invertebrados coletados, 0,24% (N = 3) são moluscos, distribuídos em 1 classe, 1 ordem, 

2 famílias, 2 gêneros e 2 espécies. 

O diagnóstico do trabalho mostra que a diversidade da fauna de invertebrados 

registrada na área do PEAMP, manteve-se dentro dos padrões esperados para a região, não 

apresentando nenhuma novidade taxonômica e nem endemismos. 

QUADRO 26: ESPÉCIES DE INVERTEBRADOS AMOSTRADOS NO PEAMP 
TAXA ESPÉCIES 

FILO ARTHROPODA  
SUBFILO CHELICERATA  
CLASSE ARACHNIDA  
ORDEM ACARI  
Subordem Ixodides  
Família Ixodidae  
 Amblyomma sp 
ORDEM ARANEAE  
SUBORDEM OPISTHOTHELAE  
Araneomorpha  
Família Araneidae  
 Nephila sp 
Família Ctenidae  
 Phoneutria sp 
Família Lycosidae  
 Lycosa sp 
Família Pisauridae  morfoespécie 
Mygalomorphae  
Família Therafosidae  
 Acanthoscurria sp 
ORDEM SCORPIONES  
Família Buthidae  
 Rhopalurus sp 
ORDEM OPILIONES  
Família Gonyleptidae  
 Gonyleptes sp 
SUBFILO CRUSTACEA  
CLASSE MALACOSTRACA  
SUBCLASSE EUMALACOSTRACA  
ORDEM DECAPODA  
Família Grapsidae  morfoespécie 
Família Palaemonidae  morfoespécie 
ORDEM ISOPODA  
Família Armadillidae  
 Armadillo sp. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
144 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

TAXA ESPÉCIES 
SUBFILO MYRIAPODA  
CLASSE CHILOPODA  
ORDEM SCOLOPENDROMORPHA  
Família Scolopendridae  
 Scolopendra sp. 
CLASSE DIPLOPODA  
ORDEM JULIPHORMIA  
Família Julidae  
 Julus sp. 
SUBFILO HEXAPODA  
CLASSE INSECTA  
ORDEM BLATTARIA   
Família Blattidae  morfoespécie 
ORDEM COLEOPTERA  
Família Buprestidae  morfoespécie 
Família Carabidae  morfoespécie 
Família Cerambycidae   
 Hesperandra sp. 
Família Chrysomelidae  morfoespécie 
Família Curculionidae  morfoespécie 
Família Scarabaeidae   
 Dichothomius sp. 
 Enema pan 
 Megasoma sp. 
Família Staphylinidae  
 Paederus sp. 
Família Tenebrionidae  morfoespécie 
ORDEM HEMIPTERA  
Família Cimicidae  morfoespécie 
Família Miridae  morfoespécie 
Família Pyrrhocoridae  
 Dysdercus sp 
Família Reduviidae   
 Zelurus sp 
Família Scutelleridae  morfoespécie 
Família Thyreocoridae  morfoespécie 
ORDEM HOMOPTERA  
Família Cicadidae  
 Quesada gigas 
ORDEM HYMENOPTERA  
Família Formicidae   
Subfamília Formicinae Camponotus sp 
  
Subfamília Myrmicinae  
 Atta sp 
 Solenopsis sp 
Subfamília Ponerinae  
 Paraponera sp 
Família Mutillidae  morfoespécie 
Família Pompilidae  morfoespécie 
Família Vespidae  morfoespécie 
ORDEM LEPIDOPTERA  
Família Danaidae  
 Danaus sp 
Família Nymphalidae  
 Doxocopa sp 
ORDEM NEUROPTERA  
Família Chrysopidae  morfoespécie 
ORDEM ODONATA  
Subordem Zygoptera  
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TAXA ESPÉCIES 
Família Heliocharitidae  morfoespécie 
Família Plastystictidae  morfoespécie 
ORDEM ORTHOPTERA  
Família Acrididae  morfoespécie 
Família Gryllidae  
 Gryllus sp 
Família Proscopidae  
 Proscopia sp 
ORDEM PHASMATODEA  
Família Diapheromeridae  
 Cladomorphus phyllinus 
ORDEM SIPHONAPTERA  
Família Pulicidae  morfoespécie 
FILO MOLLUSCA  
CLASSE GASTROPODA  
ORDEM PULMONATA  
Família Lymnaeidae  
 Lymnaea sp 
Família Veronicellidae  
 Sarasinula sp 
Fonte: Inventário Faunístico (Invertebrados) Do Peamp E Pip, Naturae 2006. (Adaptada) 

1.2.11.6. LIMINOLOGIA  

Estudos conduzidos por RORIZ (2005) fazem parte dos Programas Básicos 

Ambientais (Limnologia, Comunidades Planctônicas e Macrófitas Aquáticas) da Barragem do 

Rio João Leite que tem como 2 de seus objetivos a caracterização limnológica de um trecho da 

bacia hidrográfica do Rio João Leite, assim como a avaliação da qualidade da água, 

considerando os impactos das atividades existentes na região. 

No total foram 8 pontos de coleta sendo 5 no Rio João Leite e 3 em tributários. Apesar 

de somente um ponto de coleta estar no interior do PEAMP as características gerais da biota 

aquática e da qualidade da água do curso que drena o Parque são reflexo de todos os 

processos antrópicos e/ou naturais que ocorrem a montante do mesmo. Nesse sentido os 

resultados e análises presentes nos relatórios de RORIZ (2005) caracterizam satisfatoriamente 

o Rio João Leite no trecho em que este drena o PEAMP. 

As características lóticas com elevada turbulência e turbidez do Rio João Leite e seus 

afluentes podem explicar as baixas concentrações de clorofila-a mensuradas entre Dez/03 e 

Set/05.  

A análise das amostras da comunidade fitoplanctônica resultou na identificação de 102 

táxons distribuídos entre 10 grupos: Bacillariophyceae (37), Chlorophyceae (22), Cyanobacteria 

(13), Euglenophyceae (12), Chrysophyceae (6), Cryptophyceae (5), Zygnemaphyceae (4), 

Dinophyceae (2), Xanthophyceae (1) e Oedogoniophyceae (1). 
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Quanto à riqueza de espécies fitoplanctônicas, os tributários, como o Macaúba (43) e 

o Palmito (35) apresentaram maior riqueza, podendo esta diferença ser explicada pelas 

características hidrodinâmicas dos ambientes onde foram coletadas as amostras. Quanto à 

abundância fitoplanctônica foram registrados baixos valores de densidade e biomassa. 

Nas amostras de zooplâncton, foram registrados 72 táxons: protozoários testáceos (31), 

rotíferos (24), cladóceros (9) e copépodos (8). Em geral, os valores de densidade foram baixos 

durante todo o período de monitoramento, havendo no entanto resultados em dois pontos que 

evidenciaram uma tendência de incremento nos valores destes atributos no mês de setembro. 

Com relação à composição, riqueza de espécies e abundância, foram observadas 

diferenças marcantes entre os pontos de amostragem no João Leite e no Córrego Palmito. As 

condições lênticas do Palmito levam ao predomínio de espécies verdadeiramente planctônicas, 

sendo que a estrutura da comunidade encontrada pode indicar as características que serão 

encontradas após a formação do reservatório. 

As assembléias de plantas aquáticas, no trecho monitorado do Rio João Leite são 

caracterizadas pela presença de táxons emergentes. O grupo ecológico das plantas flutuantes 

livres (e.g. Salvinia) possui maior potencial de colonizar o reservatório nas áreas protegidas da 

ação do vento e com menor fluxo de água. 

A partir da análise deste relatório (RORIZ, 2005), determina-se que o ambiente 

aquático do João Leite e seus tributários, no que diz respeito aos dados limnológicos 

amostrados, apresenta-se alterado, mas não degradado, indicando que a capacidade de 

autodepuração dos ambientes fluviais ainda consegue absorver as cargas orgânicas e tóxicas 

lançadas na bacia. Há porém, indícios de stress para alguns parâmetros, como o P-Total. Para 

garantir a boa qualidade dos ambientes lóticos do Rio João Leite e seus tributários e dos 

ambientes lênticos no futuro reservatório, é importante evitar o aporte de fosfato e outros 

nutrientes, através do controle de atividades agropastoris, do tratamento de efluentes 

domésticos e industriais e da redução de cargas tóxicas, em especial de óleos e graxas, vindas 

das rodovias e estradas que cortam toda a bacia do João Leite. 

1.2.11.7. AVALIAÇÃO ECOLÓGICA DA ÁREA 

Na análise das áreas amostradas, atribuindo valores de 1 a 5 (Quadro 27) quanto a 

riqueza, espécies potenciais e habitats (diversidade, fragilidade e qualidade) onde se compara 

os diferentes ambientes, o principal indicativo foi perda de hábitat (Diversidade de habitats) 

com redução da riqueza de espécies e a fragilidade com uso do solo e fogo. O cerrado e a 
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mata seca podem garantir a manutenção da diversidade, lembrando que o cerrado apresenta 

maior fragilidade na perda de habitats pela fragmentação no uso do solo e a mata seca maior 

fragilidade com as queimadas e incêndios florestais. 

A manutenção do ambiente das matas de galerias que se apresentam nas formas 

ripárias na área de estudo, com moderada conectividade dos fragmentos, preservando os 

cursos d´água, são de extrema importância para assegurar a diversidade da fauna existente, 

tanto exclusiva do ambiente (mata seca) como a do seu entorno, seja antropizada ou 

preservada a paisagem. 

O PEAMP tem extrema importância para esta manutenção constituindo dos três 

maiores fragmentos, com grau de conservação na área da Bacia do João Leite. 

Este estudo demonstra o baixo conhecimento que se possui atualmente sobre a 

taxonomia e distribuição geográfica das faunas de Bioma Cerrado, no estado de Goiás, em 

especial no PEAMP. As áreas verdes ainda preservadas, apesar de bastante reduzidas em 

relação à cobertura original, ainda conservam grande biodiversidade e podem representar um 

importante centro de endemismo para vários grupos animais. As amostragens de vertebrados 

realizadas até o momento com metodologia específica de média duração demonstraram o 

pequeno conhecimento existente sobre a fauna da região. Mesmo assim, estes resultados 

preliminares dos levantamentos da fauna permitem indicar que as áreas são importantes para 

a realização de estudos futuros de longa duração (Exemplo PELD) para o registro e 

monitoramento de outras espécies. 

Para seu entorno a paisagem é bem alterada, tendo basicamente na agropecuária a 

economia da região. A produção agrícola concentra-se basicamente nas culturas temporárias 

de beterraba, feijão, cana-de-açúcar, mandioca, milho e ultimamente o tomate, já a pecuária é 

principalmente leitera, com alteração da paisagem para campos com pouco adensamento 

florístico (arbustos e árvores).  

QUADRO 27: VALORES DE IMPORTÂNCIA E MÉDIA PARA ANÁLISE DOS AMBIENTES AMOSTRADOS 

PONTO RIQUEZA DE 
ESPÉCIES 

ESPÉCIES 
POTENCIAIS 

FRAGILIDADE 
DO HABITAT 

QUALIDADE 
DOS HABITATS 

DIVERSIDADE 
DE HABITATS MÉDIA

1 - Cerrado 
Antropizado 2 1 5 3 2 2,6 

2 - Cerrado 5 4 4 4 1 3,6 
3 - Mata 
Seca 5 4 3 5 1 3,6 

4- Áreas em 
recuperação 2 2 4 3 2 2,6 

5- Barragem 1 1 5 1 2 2 
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1.2.11.8. FAUNA AMEAÇADA DE EXTINÇÃO 

O Brasil é um país bastante rico biologicamente e abriga milhares de espécies de 

plantas e animais, fruto de interações do seu mosaico de ambientes naturais, que contribui 

para a formação de diversos habitats, sendo, por essas características diversificadas e 

continentais, considerado o país detentor de maior biodiversidade em todo mundo 

(MITTERMEIER et al., 1997). 

Essa posição se deve em grande parte ao elevado número de espécies de mamíferos, 

anfíbios e peixes de água doce, somado ao número insuperável de espécies de plantas, que é 

um fator fundamental para os biomas brasileiros para alta riqueza faunística 10 a 12% da 

diversidade conhecida do planeta. Porém ao mesmo tempo detém o maior número de espécies 

ameaçadas e vulneráveis, com um total de 776, sendo 514 vertebrados, o que corresponde 

mais de 10% das espécies desse descrita para o Brasil (7.320 espécies) (LEWINSOHN E 

PRADO, 2002), e que perde somente para a Indonésia. 

Já para o Cerrado, a composição dos anfíbios alcança o número de 150 espécies com 

apenas 45 ou 30% endêmicas. Para os répteis, representados pelos lagartos, serpentes, 

quelônios e jacarés estima-se um número de 120 espécies com apenas 24 ou 20% endêmicas, 

já a composição das aves aproxima de 837 espécies com apenas 29 ou 3,4% endêmicas e os 

mamíferos com 161 espécies (RODRIGUES, 2005), sendo que destas, 45 espécies são 

roedores. É importante destacar que os mamíferos encontrados no cerrado na sua maioria são 

espécies pan-habitativas, ocorrendo em outros biomas brasileiros (ALHO, 1981). 

A estratégia adotada para os paises signatários da Convenção sobre a Biodiversidade é 

a elaboração e revisões das listas oficiais de espécies da fauna e flora ameaçada de extinção, 

a União Mundial para a Conservação da Natureza - IUCN publicou a primeira lista global de 

espécies ameaçadas em 1966. A partir de então, não só as espécies, mas também os critérios 

para a definição de seu status de conservação vêm sendo revisados, acompanhando o avanço 

do conhecimento científico e tornando as avaliações mais objetivas e replicáveis. A Red List of 

Threatened Animals possui uma categorização própria:  

EX - Extinto, EW - Extinto na Natureza, CR - Criticamente em Perigo, EN - Ameaçado, 

VU - Vulnerável, LR - Menor Risco( nt - Quase Ameaçado, cd - Depende de Conservação, lc - 

Taxas não qualificados para cd ou nt), DD - Dados Deficientes, NE - Não Avaliado. Estão 

disponiveis nos sites www.iucn.org. 
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Segundo a nova lista da fauna brasileira ameaçada de extinção (IN003-03MMA) que 

adota os critérios da IUCN, identificamos para o bioma Cerrado 13 espécies de mamíferos em 

uma categoria, 20 espécies de aves em três categorias e 7 invertebrados terrestres em duas 

categorias, e já para a Bacia do Paraná estão indicados 4 peixes, principalmente pela 

destruição do habitat, desmatamento, queimadas, perseguição e caça. (Quadros 28 a 31).  

QUADRO 28: LISTA DE MAMÍFEROS AMEAÇADOS DO CERRADO NO ESTADO DE GOIÁS 
TÁXONS BIOMA CATEGORIA AMEAÇA 
CLASSE MAMMALIA    
Ordem Xenarthra    
Família Dasypodidae    
Priodontes maximus - Tatu-canastra Cerrado VU Destruição do habitat e caça 
Tolypeutes tricinctus - Tatu-bola Cerrado VU Destruição do habitat e caça 
Família Myrmecophagidae    
Myrmecophaga tridactyla - Cerrado VU Destruição do habitat e caça 
Ordem Carnivora    
Família Canidae    
Chrysocyon brachyurus Cerrado VU Destruição do habitat e parasitas 
Speothos venaticus Cerrado VU Destruição do habitat e parasitas 
Família Felidae    
Oncifelis colocolo - gato-palheiro Cerrado VU Destruição do habitat e hibridismo 
Leopardus pardalis Cerrado VU Destruição do habitat, tráfico e caça 
Leopardus tigrinus Cerrado VU Destruição do habitat e tráfico 
Panthera onca Cerrado VU Destruição do habitat e caça 
Felis wiedii Cerrado VU Destruição do habitat e tráfico 
Família Mustelidae    
Pteronura brasiliensis Cerrado VU Destruição do habitat e caça 
Ordem Artiodactyla    
Família Cervidae    
Blastocerus dichotomus Cerrado VU Destruição do habitat, parasitas e caça
Ordem Chiroptera    
Família Phyllostomidae    
Lonchophylla dekeyseri - Morceguinho-do-cerrado Cerrado VU Destruição do habitat e fogo 
Legenda: VU - Vulnerável, EX - Extinta, EW - Extinta da Natureza, EN - Em Perigo, CR - Criticamente em Perigo. 
Fonte: Fundação Biodiversitas, 2005. 

QUADRO 29: LISTA DE AVES AMEAÇADAS DO CERRADO NO ESTADO DE GOIÁS 
TÁXONS  BIOMA CATEGORIA AMEAÇA 
CLASSE AVES       
Ordem Tinamiformes       
Família Tinamidae       
Nothura minor Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Taoniscus nanus Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Ordem Ciconiiformes       
Família Ardeidae       
Tigrisoma fasciatum Cerrado EN Desmatamento e destruição de habitat 
Ordem Anseriformes       
Família Anatidae       
Mergus octosetaceus Cerrado CR Destruição de Habitat 
Ordem Falconiformes       
Família Accipitridae       
Harpyhaliaetus coronatus Cerrado VU Desmatamento e destruição de habitat e caça 
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TÁXONS  BIOMA CATEGORIA AMEAÇA 
Ordem Columbiformes       
Família Columbidae       
Columbina cyanopis Cerrado CR Destruição de habitat e fogo 
Ordem Psittaciformes       
Família Psittacidae       
Anodorhynchus hyacinthinus Cerrado VU Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Pyrrhura lepida Cerrado EN Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Pyrrhura pfrimeri Cerrado VU Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Ordem Caprimulgiformes       
Família Caprimulgidae       
Eleothreptus candicans Cerrado EN Destruição de habitat e fogo 
Ordem Passeriformes       
Família Emberizidae       
Coryphaspiza melanotis Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Oryzoborus maximiliani Cerrado CR Perseguição (tráfico) 
Sporophila cinnamomea Cerrado EN Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Sporophila melanogaster Cerrado VU Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Sporophila palustris Cerrado EN Destruição de habitat e perseguição (tráfico) 
Família Furnariidae       
Geositta poeciloptera Cerrado VU População pequena 
Synallaxis simoni Cerrado VU Endemismo 
Família Tyrannidae       
Alectrurus tricolor Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Culicivora caudacuta  Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Polystictus pectoralis Cerrado VU Destruição de habitat e fogo 
Legenda: VU - Vulnerável, EX - Extinta, EW - Extinta da Natureza, EN - Em Perigo, CR - Criticamente em Perigo Fonte: Fundação 
Biodiversitas, 2005. 

QUADRO 30: LISTA DE INVERTEBRADOS TERRESTRES AMEAÇADOS DO CERRADO NO ESTADO DE GOIÁS 
TÁXONS  BIOMA CATEGORIA AMEAÇA 
Arachnida       
Araneae       
Symphytognathidae       
Anapistula guyri - Aranha-de-solo Cerrado VU Ameaças indiretas e fogo. 
Insecta       
Coleoptera       
Carabidae       
Coarazuphium bezerra - Besouro Cerrado VU Destruição do habitat e Turismo. 
Collembola       
Arrhopalitidae       
Arrhopalites lawrencei - Colembolo Cerrado VU Destruição do habitat e Turismo. 
Hymenoptera       
Apidae       
Xylocopa truxali - Abelha Cerrado VU Destruição do habitat, perseguição. 
Formicidae       
Acromyrmex diasi - Formiga, Quemquém Cerrado VU Destruição do habitat. 
Lepidoptera       
Lycaenidae       
Magnastigma julia - Borboleta Cerrado EN Desmatamento. 
Papilonidae       
Parides burchellanus - Borboleta Cerrado VU Desmatamento. 
Legenda: VU - Vulnerável, EX - Extinta, EW - Extinta da Natureza, EN - Em Perigo, CR - Criticamente em Perigo  
Fonte: Fundação Biodiversitas, 2005. 
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QUADRO 31: LISTA DE PEIXES AMEAÇADOS DA BACIA DO RIO PARANÁ NO ESTADO DE GOIÁS 
TÁXONS  CATEGORIA BACIAS AMEAÇA 
Actinopterygii       
Characiformes       
Chacacidaee       

Brycon nattereri - Pirapitinga VU Rio São Francisco, Rio 
Paraná, Rio Tocantins 

Destruição de hábitats, poluição e 
construção de hidrelétricas. 

Cyprinodontiformes       
Rivulidae       
Simpsonichthys boitonei - Pirá-
brasília VU Rio Paraná Destruição de hábitats e perseguição. 
Simpsonichthys parallelus VU Rio Paraná Destruição de hábitats e perseguição. 
Simpsonichthys santanae  EN Rio Paraná Destruição de hábitats e perseguição. 
Legenda: VU - Vulnerável, EX - Extinta, EW - Extinta da Natureza, EN - Em Perigo, CR - Criticamente em Perigo  
Fonte: Fundação Biodiversitas, 2005. 

1.2.11.9.  FAUNA AMEAÇADA NO PEAMP E APA 

O baixo número de espécies ameaçadas de extinção na Região da Bacia do João Leite 

e em especial na área do PEAMP, no domínio Cerrado, se deve ao fato de ainda não terem 

sido elaboradas as listas estaduais (por exemplo de Goiás) e ou municipais (Goiânia e 

Anápolis), onde na elaboração destas serão acrescidas varias espécies não listadas para o 

Cerrado na lista oficial IN003-03MMA. 

Na região não identificamos espécies com endemismo local, sendo espécies com 

endemismo para o Bioma do Cerrado. 

A Bacia do Rio João Leite e o PEAMP abrigam espécies de anfíbios, répteis, aves, 

mamíferos e peixes importantes, pelo papel que desempenham na cadeia alimentar ou por 

estarem virtualmente ameaçadas pela alteração dos habitats. 

Da fauna geral ameaçada da área do PEAMP e APA, os mamíferos de médio porte 

(veados, felinos, canídeos e tamanduás) são os mais ameaçados por dependerem de grandes 

áreas, e se sujeitando a fragmentação em suas travessias para abrigo ou caça, ao impacto da 

rodovia. Dentre estas espécies destacamos: 

O tamanduá-bandeira (Myrmecophaga tridactyla), é um animal insetívoro de hábitos 

solitários, e que apresenta um período de atividades bem diversificado, podendo ser 

encontrado tanto durante o dia, quanto à noite, porém acentuadamente crepuscular. A 

rarefação das populações desta espécie está relacionada à destruição de seu hábitat natural 

pelas atividades agropecuárias, aos incêndios florestais e principalmente ao impacto da rodovia 

BR-060/153 sendo atropelados durante suas travessias. A espécie também está citada na 

categoria VU (vulnerável) da IUCN; 
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O lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), aparece como vulnerável na categorização da 

União Mundial para a Natureza (IUCN, 2004). Esta espécie pode ser vista com frequência em 

ambientes dominados por agricultura e pastagens (RODDEN et al., 2004) o que favorece sua 

predação além da mortalidade por atropelamento; e 

A suçuarana (Puma concolor) apresenta uma grande plasticidade ecológica e 

adaptações a alterações ambientais, sendo encontrada numa grande variedade de habitats, 

podendo ocorrer em florestas úmidas até zonas abertas. São animais solitários e mesmo sendo 

bastante resitentes à pressão humana, em certas áreas são muito perseguidos devido a sua 

predação sobre o gado e ovinos (VERDADE & CAMPOS, 2004). É classificada como 

vulnerável na categoria VU (vulnerável) da União Mundial para a Natureza (IUCN, 2004). 

De forma geral as espécies da fauna de vertebrados têm uma ampla distribuição 

geográfica e populações abundantes sobre o ponto de vista das comunidades de Cerrado. No 

entanto, é preocupante e que provavelmente influi nesse aspecto é o pequeno número de 

estudos e a conseqüente falta de conhecimento a respeito da fauna do Cerrado como um todo 

e que muitas destas áreas preservadas da Bacia do João Leite encontram-se cada vez mais 

ameaçadas pelo rápido avanço do desmatamento e da degradação do ambiente.  

1.2.11.10. ESPÉCIES ENDÊMICAS 

Apesar do imenso esforço dedicado pela comunidade científica a levantamentos, ao 

longo da última década, os cerrados ainda permanecem muito mal inventariados, não sabendo 

ainda dizer quais são as principais áreas de endemismo (RODRIGUES, 2005). 

A carência de estudos para todo o Cerrado é certamente também uma das causas do 

baixo número de espécies endêmicas conhecidas na área. À medida que novos estudos 

venham a ser realizados, novas espécies devem ser descobertas, e o número de espécies 

endêmicas e ameaçadas pode aumentar. Por outro lado o baixo grau de endemismo se deve 

também as várias regiões fisiográficas e áreas de ecótone com outros biomas principalmente 

Amazônia, Caatinga e Mata Atlântica. 

1.2.11.11. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

O PEAMP apresenta uma rica fauna de vertebrados, contando com 409 espécies 

distribuídas em 38 ordens e 117 famílias, e considerando as áreas de entorno, as espécies 

saltam para 572 em 40 ordens e 123 famílias (Anexo 9 - Lista de Fauna). A fauna do PEAMP 

conta com predominância de elementos de áreas fechadas (Mata Seca) e abertas (Cerrado), 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
153 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

com grande quantidade de espécies que se instalam ou ocupam também áreas com grande 

efeito de borda entre estas. Isto é derivado da alta proporção de áreas fechadas mas com 

grande fragmentação no Parque.  

A fauna de grandes mamíferos e aves são os principais chamarizes do PEAMP e as 

espécies mais comumente avistadas são o tamanduá-bandeira, ouriço-caixeiro, lobo-guará e 

esporadicamente as onças parda e pintada, entre as aves com mais de 120 espécies estão os 

papagaios, periquitos, xexéus, pica-paus, sabiás, saíras entre outras espécies que contam com 

populações marcantes no PEAMP.  

A herpetofauna pode ser o grupo dos vertebrados junto com os pequenos roedores e 

marsupiais os que apresentem menor capacidade de dispersão, esta limitada por serem 

organismos de menor porte e diretamente relacionados com o micro-habitat e tendem a ser 

mais afetados pela fragmentação do hábitat no PEAMP e seu entorno, promovendo o 

isolamento da maioria das populações.  

Embora as informações atuais revelem que a região neotropical tenha a fauna mais 

diversa dentre todas as demais (Lowe-McConnell, 1987; 1991), os resultados apresentados 

neste estudo sobre a ictiofauna indicam que os levantamentos e estudos taxonômicos nas 

bacias hidrográficas brasileiras ainda são incompletos. Apenas 52,39% das espécies puderam 

ser identificadas a nível específico, o que reflete o desconhecimento desta ictiofauna regional.  

1.2.11.12. COMENTÁRIOS E COMPARAÇÕES DOS RESULTADOS COM OUTRAS 

UCS, BIOMAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS. 

As diferenças faunísticas, entre regiões, estão normalmente associadas mais aos 

organismos de pequeno porte que às espécies de grande porte. A comunidade de pequenos 

mamíferos não voadores do PEAMP é muito rica, com 30 espécies registradas nos dados 

secundários SEMARH 2007 - Inventário Faunístico NATURAE e SECRETARIA DE SAÚDE E 

MEIO AMBIENTE 1992 - DBO - Diagnóstico Ambiental do futuro Parque Ecológico. Este número 

é alto quando comparado a outras localidades do Cerrado (ALHO, 1981 - 11 spp.; ALHO et al., 

1986 - 25 spp.; BONVICINO et al., 1996a - 16 spp.; DIETZ, 1983 - 10 spp.; GARGLAGIONI et al., 

1998 - 11 spp.; LACHER  & ALHO, 2001 - 19 spp.; LYRA-JORGE et al. 2001 - 13 spp.; MARES 

et al., 1986 - 25 spp.; MARINHO-FILHO et al., 1994 - 4 a 17 spp.; MARINHO-FILHO et al., 1998 - 

21 spp.; MELLO, 1980 - 12 sp.; REDFORD, 1983 _ 35 sp.; TALAMONI & DIAS, 1999 - 14 spp.) e 

atingindo o número encontrado em algumas áreas de floresta atlântica e Amazônica (GEORGE 

et al., 1988 - 15 spp.; VAZ, 1983 - 35 sp.; VIVO & GREGORIN, 2001 - 30 spp.; VOSS & 
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EMMONS, 1996 - 15 a 33). Este resultado provavelmente foi atingido pelo grande esforço 

amostral em seis estudos na mesma região com influência com o PEAMP. 

Nos levantamentos dos dois trabalhos realizados, exclusivamente, no interior do 

PEAMP 218 espécies entre o PEAMP e Zona de Amortecimento (APA João Leite) corroboram 

com os estudos para o Cerrado SILVA et al., 2005 - 299 sp; MONTEIRO E BRANDÃO, 1995- 

96 sp; MOURA et al. 2005-  65 sp; BAGNO, 1989 - 266 sp;  Negret 1983 -249 sp; Antas 1995 -

251 sp; 206 espécies listadas pelos autores FERREIRA 1995;  TUBELIS 1997; MOTA-JUNIOR 

1990; ALVES 1988;  e Estrutura da Comunidade de aves em áreas de cerrado na sub-Bacia do 

Rio João Leite (VALLE, 2006) e Distrito Federal (BRÁS E CAVALCANTE, 2001) seguindo a 

nomenclatura taxonômica do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos - CBRO (2006), onde 

foram catalogadas para ornitofauna 23 ordens, 75 famílias 469 gêneros e 810 espécies para o 

Cerrado, assim correspondendo 28,88% da avifauna do cerrado (SILVA, 1995). 

Estudos conduzidos pelo Nupélia (Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e 

Aqüicultura da Universidade Estadual de Maringá), revelam que a planície de inundação do rio 

Paraná apresenta uma elevada diversidade ictiofaunística, sendo descritas cerca de 170 

espécies (AGOSTINHO, 1997), a qual representa cerca de 30% de toda a ictiofauna da bacia 

do Prata, cujo eixo principal tem mais de 4500 km e inclui importantes sub-bacias como as do 

rio Paraguai e Uruguai (CAMPOS & AGOSTINHO, 1997).  

Com relação ao Bioma Cerrado, é conhecido que o mesmo não é homogêneo, isto é 

para que sua biodiversidade seja conservada estudos acerca dos diferentes grupos biológicos 

devem ser conduzidos a fim de identificar o alto grau de endemismo da região (SILVA & 

BATES, 2002).  Comparando-se a ictiofauna do PEAMP com a ictiofauna da Bacia do Meia 

Ponte, corroboram com alta similaridade igualmente com a bacia do Paraná (FIALHO & 

GARRO, 2004), e (BENEDITO-CECILIO et. al. 2004). 

No PEAMP as ordens Characiformes e Siluriformes foram as mais comuns dentre as 

ordens amostradas, tanto em número de exemplares quanto de espécies. Outros estudos 

apresentados na literatura destacam as ordens Characiformes e Siluriformes como as de maior 

participação em número de espécies, de indivíduos e de biomassa nos rios brasileiros 

(BRITSKI, 1992; GODINHO, 1993).  

Para a avifauna e herpetofauna não é diferente comparada com outras áreas de 

Cerrado na bacia e fora da bacia, com inclusive ampliação da distribuição de algumas espécies 

de anfíbios anuros, BASTOS et. al. 2000, ESTUDOS 2000 e BAGNO & RODRIGUES 1998. 
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Esta riqueza também corrobora com os estudos para elaboração das áreas prioritárias 

para conservação do Cerrado (MMA 2004, DINIZ-FILHO et. al. 2005, SILVA et. al. 2006). 

1.2.12. AMEAÇAS PARA A FAUNA 

1.2.12.1. ATROPELAMENTOS 

Atropelamento em rodovias é uma importante causa de mortalidade para várias espécies 

de animais silvestres em todo o mundo. No Brasil, ainda poucos estudos foram desenvolvidos 

(FISCHER,1997; PEÑA et. al. 2004 e 2005; RODRIGUES et. al. 2002; SILVEIRA, 1999), mas 

sabe-se que o impacto negativo sobre algumas espécies é muito grande. 

O prejuízo causado à fauna é ainda mais preocupante, quando os atropelamentos 

ocorrem ao redor de UC’s, áreas destinadas à conservação da natureza. Estradas são limites 

desaconselháveis para áreas de preservação, devido ao perigo de atropelamentos, maior 

incidência de entrada de fogo e por deixar a reserva vulnerável a invasões. Porém, grande 

número das UC’s brasileiras tem rodovias, asfaltadas ou não, como limites e em alguns casos 

há estradas cortando a unidade, como no PEAMP, PARNA do Iguaçu, PARNA Ilha Grande, 

Parque Estadual do Morro do Diabo (SP), e PARNA da Serra da Canastra (MG) entre outros.  

Uma grande variedade de espécies de vertebrados é atingida por atropelamentos, 

desde pequenos anfíbios e aves, até mamíferos de grande porte. Os carnívoros são, dentre os 

mamíferos, os que mais sofrem com atropelamentos (PEÑA, 2005, no prelo e SILVEIRA, 

1999). A susceptibilidade de carnívoros a atropelamentos se justifica por serem espécies com 

grande capacidade de deslocamento e terem comportamento de comer carniças de outros 

animais atropelados, ficando vulneráveis a também perecerem da mesma forma. 

O número de atropelamentos nas rodovias que cortam o PEAMP é grande, 

principalmente na BR-060/153, com o registro de mais de 70 animais em um ano. Segundo 

MALHEIROS (2004) o trecho o de maior incidência compreende o Km 12,5 a 15,0, a partir do 

rio Meia Ponte sentido Terezópolis de Goiás. 

Uma das medidas mitigatórias que devem ser instituídas é a redução do limite de 

velocidade no trecho que passa ao longo do PEAMP. Uma outra ação importante, que pode ser 

efetivada facilmente, é a limpeza periódica da vegetação ao longo da estrada, permitindo melhor 

visibilidade tanto ao animal quanto ao motorista. FISCHER (2003) realizou um diagnóstico sobre 

a situação das estradas no entorno do P.N das EMAS e recomendou a adoção de passagens 

sobre e sub as rodovias, como forma de mitigar os impactos sobre a fauna.  
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A implantação de passagens subterrâneas deve ser avaliada em função de efetividade 

e riscos adicionais. Nem todos os animais utilizam passagens e uma investigação sobre qual a 

proporção da fauna que utilizaria estas passagens é necessária. Se a passagem subterrânea 

for identificada como uma boa medida, os dois lados da estrada devem ser telados, de forma a 

direcionar o fluxo para as passagens e os extremos do corredor de tela precisam ter alguma 

estrutura que impeça os animais de entrarem neste corredor. Mas as medidas mitigatórias mais 

apropriadas para o trecho necessitam ser testadas, sendo necessário um projeto específico 

para isso. Este projeto precisa abranger a identificação de pontos críticos e o teste de opções 

de mitigação. 

1.2.12.2. CONFLITOS DE FAUNA SILVESTRE COM AS FAZENDAS DO ENTORNO 

No mundo todo são vários os relatos e estudos que evidenciam o contato da fauna 

silvestre, principalmente carnívoros predadores em conflito com as populações humanas, 

principalmente nas propriedades rurais (NEWMARK et al. 1994 e SABERWAL et al. 1994).  

Mamíferos e aves carnívoras e serpentes peçonhentas podem atacar animais 

domésticos, desde galinhas, até animais de grande porte como gado bovino. Na região do 

PEAMP espécies foram identificadas como “problemas” (na oficina de planejamento). Seis 

espécies podem ser consideradas potenciais para ataques nas propriedades no entorno da 

UC: as onças pardas, predando rebanhos bovinos, eqüinos e ovinos e os canídeos (lobo-

guará, raposa-do-campo e cachorro-do-mato), predando galinhas, gavião carcará na predação 

de pintos e as serpentes jararaca e cascavel, alimentando-se de pequenas criações e levando 

à perda das grandes criações por envenenamento. 

Além dos carnívoros, outros animais também podem causar prejuízos, ao atacar 

lavouras. Neste grupo estão os catetos, antas, tatus-pebas e, principalmente capivaras.  

1.2.12.3. ESPÉCIES EXÓTICAS E INVASORAS 

A prudência é fundamental. A introdução de espécies exóticas com potencial invasor 

num ambiente como a região da Bacia do Rio João Leite ou no reservatório da Barragem João 

Leite e no próprio PEAMP, com certeza se configurará em um grande impacto para a 

biocenose da região. Assim, é básico que se proíba a introdução de espécies exóticas e 

alóctones de modo a respeitar as peculiaridades tróficas das formações vegetais e da própria 

bacia, e um cuidado especial para qualquer tipo de peixamento, mesmo com espécies nativas, 

no Reservatório da Barragem do João Leite.  
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1.2.12.4. PRESENÇA DE CÃES DOMÉSTICOS, GATOS E GADO NO INTERIOR DO 

PEAMP. 

Cães e gatos domésticos podem causar importantes danos à fauna silvestre, por 

transmitirem doenças e por predarem a fauna local, resultando tanto num efeito direto, em 

redução das populações de espécies predadas, como indireto, reduzindo a quantidade de 

presas para os predadores nativos. Pela localização do PEAMP, a menos de 12 quilômetros de 

quatro cidades e limitada por propriedades rurais, são facilmente avistados cachorros e gatos 

nos limites do Parque. 

Quanto ao ingresso de gado bovino no PEAMP se dão pelas condições precárias de 

parte das cercas que limitam o parque. O grande problema desta introdução é a proliferação do 

capim através das fezes e o carreamento de sementes de herbáceas como os carrapichos. 

A ocorrência de cachorros, gatos e gado bovino não é registrada pelos servidores e 

efetivo do Batalhão de Polícia Militar Ambiental e Corpo de Bombeiros que atuam no PEAMP, 

dificultando, assim, a qualificação e quantificação do problema. 

1.2.12.5. PERDA E FRAGMENTAÇÃO DE HABITATS 

Um dos principais problemas para a fauna do PEAMP é a perda de habitats e a 

fragmentação de ambientes com o isolamento do Parque.  As áreas de vegetação nativa são 

fundamentais para a manutenção de fluxo gênico com outras populações, funcionando como 

corredores ecológicos ligando o PEAMP ao seu entorno e a própria Bacia do Rio João Leite.  

A fauna de pequeno porte fornece, em geral, modelos interessantes para avaliação de 

efeitos da fragmentação e degradação de hábitats, já que no caso de espécies que não têm 

capacidade de colonizar matrizes degradadas ocorre isolamento de populações entre fragmentos 

relativamente próximos, que podem ser facilmente percorridos por espécies de grande porte. 

Outro fator interessante está relacionado ao fato de essas espécies terem gerações curtas, 

fornecendo resultados relevantes em nível populacional em estudos de médio prazo. 

No entanto, é preciso que sejam realizadas amostragens em áreas degradadas e 

fragmentadas para que se possa ter um panorama mais seguro das relações e efeitos da 

fragmentação da vegetação sobre a fauna local, já que se sabe que a maioria das espécies 

que compõem cada táxon apresenta restrições com relação aos tipos de ambiente.  

É imprescindível, também, controlar e fiscalizar rigorosamente as ações de 

desmatamento e uso de agrotóxicos, respeitando a legislação Federal quanto à proteção dos 
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cursos de água, de modo que este comportamento atenda às demandas necessárias à 

manutenção satisfatória da fauna e flora do PEAMP e sua Zona de Amortecimento. 

1.2.12.6. CAÇA 

A caça está ocorrendo dentro e no entorno do PEAMP, conforme relato de 

pesquisadores com pesquisas no parque, SEMARH e Batalhão da Polícia Militar Ambiental. A 

caça ou perseguição ocorre provavelmente sob duas formas, a forma de eliminação de animais 

que causam prejuízo às lavouras e pecuária, como capivaras e onças no entorno do PEAMP e 

para obtenção de carne (caça predatória) no PEAMP e região. Um aumento de fiscalização e 

principalmente de campanhas de orientação aos vizinhos é essencial. 

1.2.13. RECOMENDAÇÕES 

O monitoramento é um complemento imprescindível às ações de manejo. É através 

dele que a administração do recurso poderá aferir a eficácia das medidas implementadas em 

relação ao esperado, proceder retificações nas ações em curso, planejar ações 

complementares de manejo ou estudos específicos (programas e projetos), identificar fatores 

de origem natural ou antrópica que intervenham no processo, alterando a resposta esperada. 

Sem ele é impossível a tomada de decisões imediatas, com resultados concretos, previsíveis e 

observáveis. O processo de ação-aferição do resultado, se bem conduzido, é igualmente uma 

importante fonte de aprendizado, contribuindo não apenas para a “correção de curso” como 

também para o desenvolvimento técnico (AGOSTINHO,1995). 

1.2.14. PROGRAMAS E PROJETOS 

1) Avaliação da composição de espécies de vertebrados no PEAMP e ao longo da bacia 

e da efetividade da Zona de Amortecimento e ou corredor como facilitador no fluxo genético de 

diversas espécies; 

2) Acompanhamento das espécies, raras, pouco conhecidas e ameaçadas de extinção 

para o cerrado e localmente; 

3) Avaliação da capacidade de dispersão de fauna quanto à fragmentação da área, 

tanto para a áreas abertas e áreas florestadas; 

4) Efeito das queimadas e aceiros sobre comunidade de pequenos vertebrados; 

5) Biomassa para herbívoros em relação ao fogo; 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
159 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

6) Medidas mitigatórias aos atropelamentos de fauna nos limites do PEAMP; 

7) Diagnóstico de prováveis prejuízos causados pela fauna nas propriedades vizinhas, e 

8) Para o manejo e controle de espécies exóticas e invasoras. 

Guias de campo podem ser produzidos como um dos resultados destes programas e 

serem vendidos na sede do Parque para os turistas observadores da fauna e flora, com os 

pontos mais importantes para cada categoria, incluindo protocolos de conduta correta do 

visitante, tais como paciência para se chegar aos pontos, sem a necessidade andar em altas 

velocidades dentro do Parque. Podem ser elaborados cursos de formação de guias para que 

estes acompanhem os turistas. 

1.2.15. O FOGO NO PEAMP 

O fogo é um elemento natural do Cerrado e está presente neste bioma a pelo menos 

34.000 anos (RIBEIRO, 1994). A discussão sobre a utilização e manejo do fogo no Cerrado, no 

entanto, ainda não chegou a resultados conclusivos, uma vez que o fogo hoje em dia ocorre 

com freqüência muito maior que outrora e as áreas naturais são cada vez menores, talvez 

aumentando o impacto de incêndios freqüentes. Assim, o fogo deve ser considerado no 

planejamento de áreas de preservação no Domínio Cerrado (MALHEIROS, 2004). 

Em qualquer latitude e em qualquer ecossistema (NEPSTAD et al. 1999), os três 

ingredientes de um incêndio são: combustível (Biomassa), clima seco (baixa umidade relativa 

do ar) e uma fonte de ignição (natural ou antropogênica). Assim, as características ambientais 

no bioma cerrado apresenta-se bem propícias para a propagação de incêndios. 

Os incêndios florestais podem ser divididos em duas categorias principais: os rasteiros 

(consumo de folhas e ramos secos no chão, que podemos chamar de serrapilheira) e os de 

copa (consumo da biomassa acima do solo como os troncos e copas das árvores) (NEPSTAD 

et al. 1999). 

Até 2002, o PEAMP sofria todos os anos com incêndios catastróficos, que consumiam a 

maior parte de sua área. Em 1998 (maior incêndio florestal) o fogo consumiu praticamente 90% 

da totalidade do Parque. A partir de 2002, com o início da implantação e manutenção dos 

aceiros, que auxiliam no combate a incêndios, minimizou-se a ação do focos de incêndio florestal 

no PEAMP, mas ainda sendo insuficientes e precários de difícil mobilidade, dificultando ainda o 

combate ao fogo. O destaque foi a trilha tamanduá onde de 600 a 600 metros implantou-se áreas 

de manobra importantes para dar agilidade ao combate. Nos anos subseqüentes outros aceiros 
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foram implementados, sendo em 2004, com a implantação do Batalhão do Corpo de Bombeiros 

no PEAMP, o marco inicial para o controle mas efetivo do fogo. 

Os incêndios até então foram catastróficos principalmente pela falta de manutenção dos 

aceiros e do planejamento contra incêndios em UCs (Projeto Corta Fogo da Agência Ambiental 

de Goiás), com um acúmulo de matéria orgânica seca principalmente nas margens da BR-

060/153. Nestas condições, qualquer foco de fogo tornava-se incontrolável sendo importante 

lembrar da dificuldade de se livrar do acúmulo de biomassa na BR-060/153, entorno e áreas 

alteradas do PEAMP. 

O impacto do fogo sobre a fauna do PEAMP é pouco conhecido, não sendo registrados 

nem estimados os relatos de animais queimados. Em relatos do Corpo de Bombeiros, Batalhão 

da Polícia Militar Ambiental e servidores da SEMARH enfocaram o impacto do fogo sobre a 

fauna silvestre. 

No Quadro 32 abaixo, relatamos um breve histórico sobre os incêndios florestais no 

PEAMP. 

QUADRO 32: HISTÓRICO DA OCORRÊNCIA DE FOGO E INCÊNDIOS FLORESTAIS NO PEAMP 

PERÍODO FREQÜÊNCIA 
(ANUAL/BIANUAL/TRIANUAL) 

INTENSIDADE 
(ALTA/MÉDIA/BAIXA)

TAMANHO 
DA ÁREA 

ÉPOCA 
(ESTAÇÃO 
DO ANO) 

ORIGEM INFORMAÇÃO

Antes de 
1993 Anual Média Grandes 

áreas 
Junho a 

novembro Antropogênica Relatos 

1993-
1999 Anual Alta 90% Junho a 

novembro Antropogênica SEMARH, 
BPMA e CB 

2000-
2006 Anual Baixa Pequenas 

áreas 
Junho a 
outubro Antropogênica SEMARH, 

BPMA e CB 

As origens de fogo no PEAMP são, na sua maioria, causas antropogênicas como no 

uso tradicional do fogo na preparação do solo e renovação da pastagem nas propriedades do 

entorno e também pelos usuários da BR-060/153, principalmente, andarilhos. Estas duas 

origens apresentam características e respostas diferentes, principalmente pela época de 

ocorrência e intensidade do foco de fogo. 

De forma geral, queimadas no cerrado e em áreas úmidas abertas (campo úmido, 

campo de murunduns, brejos e, em menor grau, buritizais) apresentam como resposta rápida 

reposição de fitomassa e alterações fenológicas, como o sincronismo ou picos de floração.  

Pelo longo histórico de queima, estas áreas apresentam comunidades bem resistentes 

ao fogo, onde estas espécies apresentam estratégias fisiológicas (rápida recuperação com 

curto aporte de nutrientes logo após a queimada), morfológicas (proteção de gemas abaixo da 
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superfície) e ecológicas (sincronismo da floração ou germinação associado à queimada, 

estratégia que favorece a ocupação de espaços abertos após o fogo). 

A biomassa, o tipo de formação vegetal e as características ambientais da época da 

queima podem determinar a intensidade do fogo e os diferentes efeitos sobre a área queimada, 

desde uma diminuição da biomassa com regeneração a morte das fisionomia com alteração da 

paisagem. Não existem ainda dados disponíveis sobre os efeitos das queimadas e ou 

incêndios florestais no PEAMP e Zona de Amortecimento, mas é esperado que diferentes 

freqüências e intensidades determinem respostas diferentes. 

Lembramos que as queimadas em Cerrados são predominantemente de superfície 

sendo que o componente herbáceo/arbustivo é o mais intensamente atingido durante a 

passagem do fogo. Para uma formação florestal como as matas secas (formação florestal com 

maior percentagem de ocorrência no PEAMP) este componente é muito importante para a 

estrutura da floresta e tem agravante muito maior que nas formações savânicas (Campos e 

Cerrado strictu senso), segundo Nascimento (2001), podendo gerar efeitos catastróficos em 

outros ambientes florestais como a floresta amazônica.  

Os incêndios rasteiros podem eliminar até 80% da biomasssa acima do solo e causar 

grandes e desconhecidos impactos sobre a fauna e flora (NEPSTAD et al. 1999).  

Um fato importante relatado já para as florestas da Amazônia é a savanização, que é a 

mudança da paisagem com perda da diversidade biológica pela ação sucessiva do fogo 

(NEPSTAD et al. 1999). 

1.2.15.1. IMPACTO DO FOGO SOBRE A FAUNA E FLORA NAS UCS 

Em estudos realizados após incêndios no P.N das EMAS por SILVEIRA et al. (1999) 

demonstram que a mortalidade de mamíferos é muito alta, tendo encontrado 13 tamanduás-

bandeiras, 2 tatus-canastras e uma anta mortos pelo fogo, em um transecto ao longo das 

estradas do Parque, amostrando uma área total de 2052 ha. 

A simplificação da fauna pode ser agravada pelos incêndios florestais. De acordo com 

estudos em áreas de cerrado no estado de São Paulo, várias espécies de aves não estão mais 

presentes nos inventários (WILLIS e ONIKI 1988), que pode estar relacionado a alterações na 

dinâmica das comunidades devido à maior exposição ao sol e a predadores e perda de 

recursos para as espécies especialistas. Já para a herpetofauna o fogo não tem se mostrado 

como um vilão para sua simplificação, pelas características de facilmente utilizarem cavidades 

no solo (buracos de tatu, cupinzeiros e sauveiros). 
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Em áreas queimadas e aceiros em unidades de conservação, foi observado o aumento 

do uso da área queimada por comunidades de herbívoros (FRUTUOSO,1999 e RODRIGUES, 

1996), este fato pode ser causado pelo aumento de recurso alimentar nos períodos da seca 

pela rebrota nas áreas queimadas (RODRIGUES, 1996). 

Assim, o planejamento na implantação de aceiros deve levar em conta esta 

aproximação da fauna herbívora, para não expor negativamente esta fauna. 

Em resumo, incêndios de grandes proporções e intensidade são extremamente 

prejudicais à fauna, ao passo que incêndios de baixa intensidade não causam grandes danos e 

são até benéficos para a fauna. No entanto, trabalhos mais específicos sobre o impacto do 

fogo e o comportamento de vertebrados com respeito a queimadas são extremamente 

necessários para embasar revisões futuras do plano de manejo da Unidade. 

Um fato já conhecido é que o fogo age também de forma negativa à UC por favorecer a 

colonização de espécies exóticas principalmente a braquiária (Brachiaria spp.) e o capim-

gordura (Melinis minutiflora) que ocupam as áreas de borda das formações vegetal nativas e 

também nos acessos e aceiros. 

A invasão de espécies de plantas exóticas tem sido considerada uma das maiores 

ameaças à manutenção da biodiversidade em áreas de conservação (MACDONALD, 1994). 

Além disso, a invasão de espécies de plantas exóticas pode aumentar o risco e a intensidade 

de incêndios em algumas Unidades de Conservação. 

A presença de espécies de plantas invasoras no PEAMP está relacionada 

principalmente às áreas alteradas e ou gradeadas oriundas das atividades da área quando 

Fazenda, anterior a criação do parque, às vias de acessos e aceiros.  

A espécie Melinis minutiflora é uma gramínea perene proveniente da África tropical, 

introduzida no Brasil como pasto para o gado. Esta suprime o crescimento das espécies 

nativas pelo seu adensamento, fornecendo muita biomassa facilitando a propagação do fogo e 

tem grande poder de regeneração e colonização da área queimada. 

A savanização é um efeito negativo para as formações vegetais florestadas. No caso do 

PEAMP, conhecidas como as matas secas, estas formações estão sofrendo com a simplificação 

da sua diversidade pelo efeito de borda com o aumento da intensidade luminosa no solo e perda 

de umidade, permitindo ainda a colonização de gramínias que aumentarão a biomassa.  

Assim, o manejo do fogo em áreas protegidas deve estar voltado em primeiro lugar à 

conservação da biodiversidade, e em segundo lugar para garantir a segurança das demais atividades 
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desenvolvidas na área (operação, uso público, pesquisa). Desta forma, as atividades de manejo do 

fogo para o PEAMP podem ser separadas em três grupos: prevenção, controle e monitoramento. 

As atividades de prevenção incluem todas as ações executadas para dar condições ao 

Parque de prevenir-se de incêndios antropogênicos indesejáveis, avaliar e acompanhar 

queimadas naturais e assegurar a efetiva supressão do fogo em caso de necessidade. O 

controle inclui as atividades de combate aos focos e/ou incêndios florestais, sendo 

posteriormente monitorados para avaliação dos efeitos ou impactos. 

A atividade de combate aos incêndios no PEAMP sempre foi difícil devido, 

principalmente, às características da vegetação, relevo e às deficiências de infra-estrutura e 

equipamentos na área. 

1.2.15.2. RECOMENDAÇÕES DAS AÇÕES DE MANEJO DE FOGO 

A atividade de monitoramento, ou seja, o acompanhamento e avaliação das ações de 

manejo de fogo, são importantes para qualquer programa de manejo como mecanismo de 

feedback, para melhorar a eficácia das ações adotadas e fornecer a base para a melhoria ou 

alternativas para estas ações (PECK, 1998). 

Já o monitoramento do manejo de fogo no PEAMP deve incluir basicamente os 

seguintes aspectos: 

• Avaliação dos objetivos alcançados no programa de manejo de fogo; 

• Avaliação dos efeitos das atividades de manejo de fogo no ecossistema (fauna, flora, 

solo, água e ar); 

Particularmente importante deve ser a montagem de um programa de pesquisa para 

monitorar de modo constante. 

1.3. PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL 

Segundo Oliveira e Viana (2000), no Centro Oeste Brasileiro, à exceção do Pantanal e 

adjacências, a presença de grupos agricultores e ceramistas esta caracterizada por seis 

diferentes tradições; Una, Aratu, Uru, Tupiguarani, Bororo e Inciso Ponteada. Para Robrahn-

González (1996), apud DBO Engenharia (2007), a região Centro Oeste é uma área de 

confluência para onde teriam migrado diversos grupos ceramistas, o que se traduz no registro 

arqueológico na forma de sítios multi componenciais. 
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As áreas levantadas com influência no PEAMP (Quadros 33) atestam uma ocupação 

de grupos de agricultores ceramistas desde o período pré-histórico até o período histórico, 

conforme observado na pesquisa bibliográfica para essa região. As cronologias dos 

assentamentos pré-históricos pertencentes aos grupos de agricultores ceramistas variam entre 

2.280 +/- 60 anos A. P. e 1.220 +/- 50 anos A. P, enquanto que para os grupos de caçadores-

coletores ainda não existem datações absolutas e nem mesmo sítios arqueológicos 

relacionados a esses grupos. 

A pesquisa arqueológica mais recente realizada no PEAMP está centrada no Projeto de 

Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela 

Construção da Barragem no Rio João Leite - GO, que localizou 9 sítios arqueológicos, sendo 6 

pré-históricos e 3 históricos (Quadro 33) (Figura 16).  

QUADRO 33: IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS COM INFLUÊNCIA NO 
PEAMP 

NOME DO SÍTIO MUNICÍPIO LOCALIZAÇÂO UTM TIPO PROJETO 

 Macaúba PEAMP PEAMP 81 70880/069 
6900 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

 Corrente PEAMP e Goianápolis PEAMP e APA (ZA) 81 70366/ 069 
5882 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

 Bananeira PEAMP e Terezópolis 
de Goiás PEAMP e APA (ZA) 81 72814/ 070 

0096 Pré-histórico Barragem João 
Leite 

Pau D’Óleo PEAMP PEAMP 81 72203/ 069 
7458 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

Cana Brava PEAMP PEAMP 81 71195/ 069 
6179 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

Casa Grande PEAMP (antiga sede do 
Parque) PEAMP 81 71895/ 069 

8525 Histórico Barragem João 
Leite 

Lobeira PEAMP PEAMP 81 71877/ 069 
6825 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

Goiabeira PEAMP PEAMP 81 69566/ 069 
7667 Histórico Barragem João 

Leite 

Eucalipto* PEAMP PEAMP 81 71986/ 069 
8414 Pré-histórico Barragem João 

Leite 

*Este sítio foi considerado local de duvidosa área arqueológica, após análise do material em laboratório. 
Fonte: Projeto de Levantamento e Resgate do Patrimônio Arqueológico da Área Diretamente Afetada pela 
Construção da Barragem no Rio João Leite - GO 

1.3.1. SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICOS 

De um modo geral, os sítios pré-históricos foram ocupados por grupos ceramistas que 

praticavam uma agricultura ainda incipiente representada pelo algodão (atestado pela presença 

de fusos), milho e tubérculos. Os materiais predominantes nesses sítios foram os fragmentos 

de recipientes cerâmicos que demonstram a confecção de uma cerâmica simples, em termos 

de decoração, e utilitária (principalmente pela presença de pratos, panelas e jarros). 
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A ocupação destes sítios não é muito antiga. Está por volta do século XI até o século XIV. 

As dimensões dos assentamentos variam, tendo sido registrado sítios pequenos com área de 

aproximadamente 11.000m2 a 35.000m2, considerados como sítios de atividades limitadas e 

ligados aos sítios maiores, como os sítios Bananeira e Cana Brava, que ocupam, respectivamente, 

uma área de cerca de 300.000m2 e 182.000m2, considerados como grandes aldeias 

habitacionais. Sabe-se que estes sítios pré-históricos estão relacionados à Tradição Aratu. 

A Tradição Aratu ocorre desde o litoral de Pernambuco, passando pelas partes central e 

oriental do Mato Grosso Goiano, pelos altos afluentes dos rios Tocantins, Paranaíba e 

Araguaia, por algumas regiões dos rios Uru e Corumbá, pela bacia do Paranã e pelo município 

de Orizona. O momento mais antigo apresenta datas ao redor do século IX da era cristã, 

entrando em colapso antes do início da Conquista.  

Os sítios ligados à Tradição Aratu são em geral, grandes aldeias que se localizam 

preferencialmente nas encostas suaves de colinas próximas a cursos de água de porte variado.  

A fase mais antiga dentro da Tradição Aratu, é a fase Mossâmedes, que se inicia por 

volta do século IX da era cristã e se estende até período da Conquista Portuguesa.  Embora 

não haja muito dados que relacionem os vestígios arqueológicos desta fase com dados 

etnográficos, Schmitz, Wüst, Cope e Thies (1982), apud DBO Engenharia (2007), sugerem que 

a fase Mossâmedes possa estar associada aos grupos Kayapó do Sul. 

1.3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS SÍTIOS PRÉ-HISTÓRICOS COM INFLUÊNCIA NO 
PEAMP 

1.3.2.1. SÍTIO BANANEIRA  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto localizado na fazenda Santa Maria (UTM - 

81 72814 / 070 0096), no município de Terezópolis de Goiás. Este sítio abrange também uma 

área do PEAMP próximo à foz do córrego Carapina, afluente de segunda ordem do Rio João 

Leite por sua vertente esquerda. Dentro do raio de um quilômetro desse sítio, encontra-se a foz 

do o córrego da Grama (afluente de terceira ordem), assim como outras pequenas nascentes. 

Acredita-se que alta densidade de elementos de drenagem de baixa ordem tende a favorecer a 

implantação de sítios de grande porte com o Sítio Bananeira, que é considerado até o 

momento, como o de maior dimensão para essa região, com aproximadamente 300.000 m². 

Nele, foram realizadas 227 sondagens de 1m², escavadas por níveis artificiais de 10 cm, sendo 

que em 118 dessas foram localizados materiais arqueológicos. Por se tratar de um sítio bem 

preservado, foram realizadas aberturas de seis áreas de escavação utilizando-se a técnica de 
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decapagem natural. O material arqueológico proveniente das pesquisas é composto 

predominantemente de fragmentos cerâmicos e algumas peças líticas, localizados desde a 

superfície até 60 cm de profundidade. 

1.3.2.2. SÍTIO CANA BRAVA  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto localizado na área do PEAMP (UTM - 81 

71195 / 069 6179). Esse sítio localiza-se em uma área de encosta e estende-se até área de 

planície fluvial atual, instalada na margem direita do Rio João Leite. Limita-se ao sul e a 

sudeste pelo Rio João Leite, a leste pelo córrego Cana Brava; a oeste, noroeste e norte, pela 

encosta do referido Rio. 

A área do sítio Cana Brava abrange cerca de 182.200 m², sendo considerado o 

segundo sítio arqueológico de maior dimensão da região. Foram realizadas 173 sondagens de 

1m², escavadas por níveis artificiais de 10 cm que atingiram a profundidade de 70 cm, e onde 

foram coletados fragmentos cerâmicos e líticos 

1.3.2.3. SÍTIO CORRENTE  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto, localizado em parte na fazenda Santa 

Helena e outra parte no PEAMP (UTM - 81 70366 / 069 5882), no município de Goianápolis. 

Esse sítio abrange uma área de vegetação antrópica (agricultura) e natural parcialmente 

preservada (floresta-de-galeria). 

Para delimitação do sítio Corrente foram realizadas 60 sondagens sistemáticas de 1m² 

e três tradagens (intervenções menores, com instrumento tipo “boca-de-lobo”) com distâncias 

regulares de 20 m entre si, cobrindo uma área de 35.800 m², onde foram coletados 

basicamente somente vestígios cerâmicos 

1.3.2.4. SÍTIO LOBEIRA  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto localizado no PEAMP (UTM - 81 71877 / 

069 6825). Abrange aproximadamente 26.300 m², onde foram realizadas 66 sondagens 

sistemáticas de 1m² e sete tradagens. Caracteriza-se pela baixa densidade de material 

arqueológico (apenas 25 fragmentos) localizados a profundidade máxima de 20cm. 

1.3.2.5. SÍTIO MACAÚBA  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto localizado no PEAMP (UTM - 81 70880 / 

069 6900). A área do sítio abrange cerca de 84.900 m², onde foram realizadas 108 sondagens 
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de 1m², escavadas por níveis artificiais de 10 cm e identificados principalmente fragmentos 

cerâmicos. O material lítico apresentado nesse sítio é pouco expressivo, apenas quatro peças. 

1.3.2.6. SÍTIO PAU D’ÓLEO  

Sítio arqueológico pré-histórico a céu-aberto, localizado no PEAMP (UTM - 81 72203 / 

069 7458). O sítio arqueológico Pau D’óleo localiza-se em terraço fluvial da margem esquerda 

do Rio João Leite. Nele foram realizadas 137 sondagens de 1m², escavadas por níveis 

artificiais de 10 cm, que abrangem uma área de cerca de 85.700 m². O material arqueológico 

identificado caracteriza-se por vestígios cerâmicos e material lítico, que não ultrapassaram 

60cm de profundidade. Para esse sítio obteve-se a datação de 830 +/- 60 bp. 

1.3.3. SÍTIO HISTÓRICO 

Os sítios históricos estão datados da 2a metade do século XIX e 1ª metade do século 

XX representados por antigas sedes de fazendas sendo que o material encontrado compõe, 

basicamente, tralha doméstica. A cultura material presente nesse sítio é caracterizada por 

diversas peças e fragmentos de osso, cerâmica, louça, vidro, metal e lítico.  

O sítio arqueológico casa grande identificado como uma unidade habitacional associada 

a segunda metade do século XIX, caracteriza-se como sede de uma fazenda da zona rural 

goiana. Esse sítio associado a outros já indetificados fora da área do parque, confirmam o 

personalismo e as relações de suserania e vassalagem da época. 

1.3.4. CARACTERIZAÇÃO DO SÍTIO HISTÓRICO COM INFLUÊNCIA NO PEAMP 

1.3.4.1. SÍTIO CASA GRANDE  

Sítio arqueológico histórico a céu-aberto (UTM - 81 71895 / 069 8525) localiza-se a 50 

m do Córrego Tamanduá e a 100 m do Rio João Leite. O sítio arqueológico histórico Casa Grande, 

ocupa um espaço de aproximadamente 2.400m² e compõe-se de três estruturas arquitetônicas, 

sendo duas unidades habitacionais e uma capela, hoje transformadas em áreas de exposição e 

um auditório e onde esteve até 2004 instalada a sede do PEAMP. A ocorrência dos vestígios 

arqueológicos deu-se na parte de trás de tais estruturas, ficando a área de dispersão do material 

limitada tanto pelas estruturas como pelo Rio João Leite, que passa ao fundo do terreno. 

A dispersão das diversas categorias materiais no sítio Casa Grande apresentou 

variados padrões deposicionais. Na área de escavação denominada “a” foi encontrada uma 

concentração maior das categorias materiais na primeira camada, como louça, osso, cerâmica 
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utilitária, metal e principalmente vidro. Este material ocorre associado a outras categorias 

materiais mais recentes, como plástico (datado do início do século XX) e algumas pilhas 

(elemento também percebido como atual). Na área de escavação “b”, a concentração de 

materiais ocorre principalmente nos níveis finais da segunda camada, tendo como maiores 

representantes a louça, a cerâmica e o osso. Esses, por sua vez, estão associados a estruturas 

deposicionais identificadas in loco, como buracos de lixo, prática de descarte muito difundida 

no século XIX e ainda em uso em algumas áreas rurais. A característica do material resgatado 

nessa área demonstra uma ocupação longa e intensa da área, assim como uma certa 

preferência de hábitos e modos de viver deste grupo. 

1.3.5. AVALIAÇÃO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DOS SÍTIOS 

No âmbito do PEAMP e ZA, não existem estratégias de preservação implantadas em 

relação ao patrimônio arqueológico pré-histórico, histórico e histórico cultural, este último que 

abrange a cultua imaterial que até o momento ainda não foi devidamente estudada para essa área. 

A aplicação de instrumentos legais de preservação aos sítios, apesar da vasta legislação vigente 

ainda é pouco aplicada. Essa realidade tem sofrido algumas alterações com a realização de 

pesquisas voltadas para identificação, resgate e monitoramento do patrimônio cultural material e 

imaterial de áreas na eminência de impacto ambiental, como o caso do projeto desenvolvido no 

âmbito do reservatório da Barragem do João Leite e da Ferrovia Norte/Sul. 

Esses projetos demonstraram que a área do PEAMP e em sua ZA possuem alto potencial 

arqueológico que necessita de pesquisa antes da abertura do Parque para visitação pública. 

1.3.5.1. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO RECOMENDADAS 

Os sítios arqueológicos constituem-se em recursos culturais singulares e de grande 

importância para a compreensão de sociedades pretéritas, sejam elas do período pré-histórico 

ou histórico; tendo isso em vista, sugerem-se as seguintes medidas: 

• Incorporar os dispositivos legais que dispõem sobre os sítios arqueológicos 

brasileiros como base de referência para ações de preservação e manejo no âmbito do 

PEAMP. Considerando que na área do PEAMP existe um acervo arqueológico e histórico de 

grande significância, recomenda-se que ações partidas do aparato legal disponível sejam 

executadas em parceria mais estreita com o IPHAN e universidades; 

• Desenvolver ações voltadas ao treinamento de guias locais e profissionais no sentido 

de instruí-los sobre a importância dos sítios arqueológicos e necessidade de preservá-los; 
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• Estimular projetos de educação patrimonial na área do PEAMP e ZA, no intuito de 

transformar as populações locais em aliadas na preservação do patrimônio arqueológico local; 

• Integrar o patrimônio arqueológico aos roteiros de visitação como um mecanismo de 

desenvolver uma mentalidade preservacionista. 

1.3.5.2. MEDIDAS CIENTÍFICAS SUGERIDAS 

• Realizar o monitoramento periódico dos sítios arqueológicos pré-históricos e 

históricos a fim de verificar se agentes antrópicos ou naturais estão gerando transformações 

que afetam sua integridade; a estratégia de monitoramento deve ser feita por técnicos 

treinados e desenvolvida a partir de consultorias dadas por um arqueólogo; 

• Realização de pesquisas intensivas em sítios arqueológicos selecionados na área do 

PEAMP, antecedendo seu uso público, o que inclui a escolha de trilhas ou rotas de visitação; 

essa medida justifica-se por duas razões: em primeiro, porque permitirá a criação de 

informações mais abrangentes sobre os sítios visitados; em segundo, porque permitirá uma 

avaliação mais precisa sobre a relevância arqueológica de cada evidência e, por conseguinte, 

se é ou não apropriado seu uso público. Antes que tais pesquisas sejam realizadas, é sugerido 

que esses sítios não sejam disponibilizados a visitação pública; 

• Incentivar e apoiar a realização de pesquisas acadêmicas voltadas à pesquisa 

arqueológica na área do PEAMP como uma forma de conhecimento sobre as ocupações 

pretéritas na área; ações de apoio, representadas, por exemplo, por suporte logístico, podem 

representar um estímulo a parcerias entre universidades, institutos de pesquisa arqueológica e 

a SEMARH, que podem atuar em cooperação mútua. 

Considerando a extensão do PEAMP e a indisponibilidade de recursos para a 

realização de projetos de levantamento probabilístico extensivo na sua área, recomenda-se 

que o conhecimento acerca dos sítios arqueológicos existentes na região seja construído 

cumulativamente, a partir de informações adquiridas nesse levantamento. 

Para que as recomendações mencionadas acima possam ser efetivadas recomenda-se 

ainda a elaboração e implantação imediata de um programa de educação patrimonial que terá 

como objetivo o treinamento de guias locais, a sinalização com placas explicativas sobre os sítios 

arqueológicos e seu contexto cultural e o estabelecimento de trilhas específicas. A não aplicação 

dessas estratégias para seu gerenciamento impossibilita seu uso público de forma adequada e 

sua inserção mais efetiva como recurso cultural no quadro de ações de gestão do PEAMP. 
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Para a população local, deverão ser aplicadas, pela SEMARH juntamente com instituições 

de ensino e o IPHAN, palestras sobre a necessidade de se preservar o patrimônio cultural não 

somente para esta geração, como também para as gerações futuras, pois, um patrimônio cultural, 

se bem administrado, poderá propiciar o crescimento sustentável das comunidades locais em plena 

harmonia com o meio ambiente natural. A implantação de programas dessa natureza poderá ser 

feita em conjunto com o programa de educação ambiental, o que minimizaria custos. 

1.4. ESTRUTURA FUNDIÁRIA 

Na constituição da estrutura fundiária na área do PEAMP, dois fatores devem ser 

considerados: primeiro, a construção de Goiânia e o impacto sobre a valorização das terras na 

região e, segundo, que ela se insere no contexto da chamada “expansão da fronteira agrícola”, 

processo que teve como pano de fundo a modernização conservadora do campo, vez que 

implicou o uso intensivo de novas técnicas e tecnologias de cultivo e manejo, especialmente de 

grãos, como o milho e a soja, mas sem a reversão do processo de concentração fundiária e 

sem a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores do campo. 

De outro lado, 

“a dinamização do mercado de terras que possibilitou a penetração dos 
empresários rurais que com o emprego do capital financeiro, aceleraram o processo 
(...); aumentou a produção, contudo, não cresceu o número de trabalhadores, já que 
o modelo visa o uso de tecnologias e reduzida mão-de-obra. Desse modo, o campo 
funcionou e ainda pode ser percebido, (...), como um atrativo de capitais e não de 
trabalhadores”. MESQUITA (1993); apud SOUZA, FREITAS E MENDONÇA (2006). 

Daí que, há dois aspectos neste processo que se determinam mutuamente: por um 

lado, ocorre um acelerado crescimento da produção e da produtividade, e, por outro, o êxodo 

de camponeses para a cidade elevando sobremaneira as taxas de urbanização das cidades 

brasileiras e acentuando a piora das condições de vida, especialmente de migrantes.  

Dentre outras conseqüências do modelo adotado no Brasil, destaca-se ainda que: 

O processo de “ocupação racional” do Cerrado acarretou 
transformações profundas na paisagem. O desmatamento, a mecanização, as 
correções químicas provocaram desequilíbrios ambientais e o Cerrado perdeu e 
perde, pouco a pouco, sua identidade e especificidades ambientais. O Cerrado 
foi e continua sendo ocupado de forma desordenada e acelerada, indo além da 
capacidade de resistência e recuperação de seus subsistemas naturais e 
artificiais. Ferreira (2001),  

Deste modo, a ocupação capitalista do cerrado goiano, particularmente no sul, sudeste e 

sudoeste do estado, tem proporcionado forte alteração na paisagem com o intensivo uso dos 

recursos hídricos, desmatamento com progressivo empobrecimento da fauna e flora, utilização de 

produtos químicos, proporcionando, deste modo, um intensivo processo de degradação ambiental. 
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Os dados do Censo Agropecuário do IBGE do ano de 1995/6 revelam que nos 05 

municípios, da região do PEAMP, havia 1.142 estabelecimentos rurais ocupando uma área de 

83.905 ha. Nota-se pelas Figuras 17 e 18 que Goiânia e Nerópolis reúnem a maior parte dos 

imóveis e das áreas. 

FIGURA 17: ESTABELECIMENTOS RURAIS POR MUNICÍPIO 

Estabelecimentos Rurais por Município - 1996

Terezópolis
10,8%

Goianápolis
9,3%

Goiânia
51,2%

Nerópolis
28,7%

Fonte: IBGE.  Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 
 

FIGURA 18: ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS POR MUNICÍPIO 

Área dos Estabelecimentos Rurais por Município - 1996

Goiânia
45,2%

Terezópolis
13,0%

Nerópolis
30,0%

Goianápolis
11,9%

Fonte: IBGE.  Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 
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Observa-se pelas Figuras 19 e 20 que a principal condição do produtor é a de 

proprietário (85,4%), seguida pelos arrendatários e ocupantes, situação que se reproduz 

quando da distribuição das terras. 

FIGURA 19: ESTABELECIMENTOS RURAIS NA ÁREA DE ESTUDO 

Estabelecimentos Rurais na Área de Estudo, por Condição do 
Produtor - 1996

Proprietário
85,4%

Arrendatário
8,4%

Parceiro
1,1%

Ocupante
5,1%

 
Fonte: IBGE. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 

 
FIGURA 20: ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS RURAIS NA ÁREA DE ESTUDO 

Área dos Estabelecimentos Rurais na Área de Estudo, por 
Condição do Produtor - 1996

Arrendatário
2,1%

Parceiro
0,3%

Proprietário
95,6%

Ocupante
2,0%

 
Fonte: IBGE. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 

Quando se compara com a média do Estado de Goiás, nota-se que na Área de Estudo 

(AE) a proporção de proprietário é menor, sendo maior, no entanto, a condição de arrendatário 

(Quadro 34). Dos municípios que compõem a AE, Terezópolis de Goiás é o que possui maior 

índice de arrendatários (16,8%). 
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QUADRO 34: NÚMERO E ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS NA ÁREA DO PEAMP 
ESTABELECIMENTOS E ÁREA DOS ESTABELECIMENTOS 

ESTABELECIMENTO ÁREA CONDIÇÃO DO 
PRODUTOR 

N° % HECTARE % 
Goiás 111.791 100,0 27.472.648 100,0 

Proprietário 101.152 90,5 26.067.420 94,9 
Arrendatário 3.965 3,5 753.103 2,7 

Parceiro 992 0,9 86.920 0,3 
Ocupante 5.682 5,1 565.205 2,1 

Área de Estudo 1.142 100,0 83.905 100,0 
Proprietário 975 85,4 78.385 95,6 
Arrendatário 96 8,4 2.506 2,1 

Parceiro 13 1,1 180 0,3 
Ocupante 58 5,1 1.310 2,0 

Goianápolis 97 100,0 8.763 100,0 
Proprietário 89 91,7 8.623 98,4 
Arrendatário 6 6,2 100 1,1 

Parceiro 1 1,0 39 0,4 
Ocupante 1 1,0 1 0,1 
Goiânia 536 100,0 33.292 100,0 

Proprietário 434 81,0 30.918 92,9 
Arrendatário 47 8,8 1.278 3,8 

Parceiro 9 1,7 118 0,3 
Ocupante 46 8,6 978 2,9 
Nerópolis 301 100,0 22.090 100,0 
Proprietário 273 90,7 21.107 95,5 
Arrendatário 22 7,3 842 3,8 

Parceiro 1 0,3 5 0,02 
Ocupante 5 1,7 136 0,6 

Terezópolis de Goiás 113 100,0 9.562 100,0 
Proprietário 93 82,3 9.386 98,1 
Arrendatário 19 16,8 170 1,8 

Parceiro - - - - 
Ocupante 1  6 0,06 

Fonte: IBGE.  Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005. 

Verifica-se na Figura 21 a seguir que o principal uso das terras na AE é com pastagens 

naturais e artificiais, seguida pelas lavouras permanentes e temporárias. 

FIGURA 21: UTILIZAÇÃO DAS TERRAS NA ÁREA DE ESTUDO 

Utilização das Terras na Área de Estudo - 1996

12%

76%

10%

2%
Lavouras Permanentes e
Temporárias
Pastagens Naturais e
Artificiais
Matas Naturais e Plantadas

Lavouras em Descanso e
Prod. Não Utilizadas

 
Fonte: IBGE.  Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005 

(1) Inclusive terras inaproveitáveis 
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O Quadro 35, a seguir, informa que o padrão local se estende, com ligeiras 

modificações, a todos os municípios. No entanto, quando se compara com o padrão estadual, 

percebe-se que alguns municípios se distanciam bastante da média no que refere à utilização 

de matas naturais e plantadas. Os índices de Goianápolis e Terezópolis de Goiás são 

praticamente a metade da média estadual. 

QUADRO 35: UTILIZAÇÃO DAS TERRAS, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS - 1996 
UTILIZAÇÃO DAS TERRAS (HA.) 

MUNICÍPIOS ÁREA TOTAL 
(1) 

LAVOURAS 
PERMANENTES 

E TEMPORÁRIAS

PASTAGENS 
NATURAIS E 
ARTIFICIAIS 

MATAS 
NATURAIS E 
PLANTADAS 

LAVOURAS EM 
DESCANSO E 
PRODUTIVAS 

NÃO UTILIZADAS
 Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % Absoluta % 

Estado de Goiás 27.472.648 100,0 2.174.853 7,9 19.404.696 70,6 3.847.306 14,0 803.190 2,9 
Goianápolis 8.762 100,0 1.366 15,6 5.956 68,0 613 7,0 284 3,2 

Goiânia 33.293 100,0 3.697 11,1 23.973 72,0 3.483 10,5 187 0,6 
Nerópolis 22.090 100,0 2.774 12,6 16.102 72,9 1.971 8,9 517 2,3 

Terezópolis de Goiás 9.561 100,0 1.049 11,0 7.165 74,9 644 6,7 382 4,0 
Total da Área do 

PEAMP 83.905 100,0 9.847 11,73 61.123 72,8 7.856 9,3 1442 1,7 

(1) Inclusive terras inaproveitáveis  
Fonte: IBGE. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica - 2005 

Esse alto percentual, comparativamente à média estadual e nacional, de utilização das 

terras com pecuária extensiva, tende a inibir o surgimento de outras formas de relações sociais 

de acesso à terra, que não a de proprietário.  

A análise da dimensão dos imóveis rurais torna-se relevante para se avaliar a 

capacidade de inserção das pessoas no processo produtivo, assim como de sua capacidade 

de auferir renda. Observa-se pela Figura 22 que a pequena propriedade predomina 

amplamente sobre as demais dimensões, seguindo o padrão estadual. 

FIGURA 22: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DOS IMÓVEIS RURAIS 

Distribuição Percentutal dos Imóveis Rurais, por Dimensão
INCRA - 2003

73%

20%7%

Pequena Propriedade

Média Propriedade

Grande Propriedade

Nota: Pequena propriedade - até 4 módulo fiscal. Média propriedade - mais de 4,1 à 15 módulo fiscal. Grande propriedade - mais 
de 15,1 módulo fiscal. 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística 
Socioeconômica - 2005.  
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Quanto à distribuição das terras, nota-se que o padrão se diferencia do estadual em 

função da menor concentração das terras nas grandes propriedades, Figura 23. 

FIGURA 23: DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL DA ÁREA DOS IMÓVEIS 

Distribuição Percentutal da Área dos Imóveis Rurais, por Dimensão -
INCRA - 2003

21%

46%
33%

Pequena Propriedade
Média Propriedade
Grande Propriedade

 
Nota: Pequena propriedade - até 4 módulo fiscal. Média propriedade - mais de 4,1 à 15 módulo fiscal.  Grande propriedade - mais 
de 15,1 módulo fiscal. 
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística 
Socioeconômica - 2005.  

Em Nerópolis e Goianápolis há uma participação maior de pequenos proprietários 

(Quadro 36). 

QUADRO 36: IMÓVEIS RURAIS CADASTRADOS NO INCRA, SEGUNDO OS MUNICÍPIOS. POSIÇÃO: 
OUTUBRO / 2003 

IMÓVEIS 
QUANTIDADE ÁREA (HA.) UNIDADE DA FEDERAÇÃO E MUNICÍPIO 

ABSOL. % ABSOL. % 
Estado de Goiás 146.461 100,0 30.956.930,40 100,0 
Pequena propriedade 103.205 70,46 5.034.458,20 16,26 
Média propriedade 31.168 21,28 9.104.528,30 29,41 
Grande propriedade 12.088 8,25 16.817.943,90 54,32 
Área de Estudo 1.701 100,0 94.431,9 100,0 
Pequena propriedade 1238 72,8 19.815 21,0 
Média propriedade 347 20,4 43.822,3 46,4 
Grande propriedade 116 6,8 30.794,6 32,6 
Goianápolis 249 100,0 21.378,20 100,0 
Pequena propriedade 196 78,7 4.984,80 23,3 
Média propriedade 38 15,3 5.410,40 25,3 
Grande propriedade 15 6,0 10.983,00 51,4 
Goiânia 1.043 100,0 38.981,90 100,0 
Pequena propriedade 725 69,5 7.051,60 18,1 
Média propriedade 232 22,2 12.089,00 31,0 
Grande propriedade 86 8,2 19.841,30 50,1 
Nerópolis 284 100,0 15.956,00 100,0 
Pequena propriedade 235 82,7 6.170,70 38,7 
Média propriedade 41 14,4 5.400,00 33,8 
Grande propriedade 8 2,8 4.385,30 27,5 
Terezópolis de Goiás 36 100,0 1.894,80 100,0 
Pequena propriedade 27 82 599 31,6 
Média propriedade 9 18 1.295,80 68,4 
Grande propriedade - - - - 
Nota: Pequena propriedade - até 4 módulo fiscal. Média propriedade  - mais de 4,1 à 15 módulo fiscal.  Grande propriedade - mais 
de 15,1 módulo fiscal.  
Fonte: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística 
Socioeconômica - 2005. 
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1.5. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Atualmente, é notável a crescente procura por áreas protegidas no País para realização 

de atividades recreativas, educativas e interpretativas, o que não tem sido diferente no PEAMP. 

Diante disso, faz-se necessária uma nova proposta de visitação para o Parque, visando 

atender à demanda da população local, que busca o Parque como opção de lazer e contato 

com a natureza, e dos visitantes de todo estado e País, além dos estrangeiros que têm 

interesse em conhecer um Parque rico em atributos naturais.  

Este item classifica as atividades desempenhadas no PEAMP em termos de suas 

respectivas efetividades para o alcance dos objetivos de manejo inerentes aos Parques 

Nacionais, Estaduais ou Municipais.  

1.5.1. ATIVIDADES APROPRIADAS 

1.5.1.1. FISCALIZAÇÃO 

Apesar de o PEAMP contar com um regimento da Polícia Militar Ambiental e Corpo de 

Bombeiros, a fiscalização e controle ainda é incipiente para o tamanho e características da 

unidade, fragmentada em três grandes blocos. 

Nas vias de acesso ao interior do PEAMP, existem casas (sedes das antigas fazendas) 

que não executam as atividades de guarda e fiscalização naquele ponto. Como as entradas, 

por via terrestre, só ocorrem por esses pontos, tendo em vista que o PEAMP é todo cercado, 

não existem outros pontos de entrada de pessoas com veículos, porém os acessos com 

bicicletas e mesmo a pé não são totalmente controladas.  

A despeito da existência de pessoal e equipamentos para a operacionalização da 

atividade de fiscalização, as vias de acesso e aceiros já existentes são importantes fazendo-se 

necessário a implantação e manutenção de novos acessos em todas as zonas permitindo 

operar um sistema de fiscalização esquematizado atingindo toda a UC. 

Atualmente esta sendo seguida a rotina estabelecida para o Plano de Fiscalização do 

PEAMP, onde as rondas no PEAMP são feitas diariamente ou semanalmente pelo Batalhão da 

Polícia Militar Ambiental, com elaboração de relatórios ou registros de infrações registrados ou 

notificados ao Chefe da Unidade e SUBIO*/SEMARH (*Superintendência de Biodiversaidade e 

Florestas). Segue abaixo a proposta para o Plano de Fiscalização. 
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1.5.1.2. PROPOSTA PARA PLANO DE FISCALIZAÇÃO DO PEAMP 

• Premissas básicas: 

- O Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP está aberto à visitação 

pública e visitação agendada para grupos, o que deve ser feito diretamente na 

administração do parque; 

- É proibida a entrada de qualquer animal doméstico no PEAMP (inclusive gado); 

- Todos os pesquisadores que efetuem trabalhos no interior do PEAMP devem ter 

em mãos uma autorização emitida pela SUBIO. 

• Fiscalização contra incêndios (a ser realizado somente no período de seca). 

1.1- Fazer ronda semanal em todo o perímetro do PEAMP; 

1.2- Identificar e monitorar locais propícios de possíveis focos de incêndios no 

PEAMP e no entorno; 

1.3- Monitorar o estado de conservação dos aceiros; 

1.4- Fiscalizar os proprietários de terras que fazem divisas com o PEAMP quanto ao 

procedimento correto na utilização do fogo; 

1.5- Combater diretamente focos de incêndio tanto no interior quanto no entorno do 

PEAMP; 

1.6- Mobilizar o órgão competente em caso de focos de incêndios; 

1.7- Coibir atividades que apresentem riscos de incêndios no PEAMP e no seu 

entorno; 

• Promover a fiscalização da estrutura e das condutas no interior do PEAMP.  

2.1- Fazer a revisão semanal da cerca dos limites do PEAMP, porteiras, placas de 

sinalização e orientação; 

2.2- Coibir atos que possam degradar a infra-estrutura do PEAMP; 

2.3- Controlar o acesso humano no PEAMP, coibindo invasões; 

2.4- Fiscalizar invasões indevidas nos limites do PEAMP; 
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• Promover a fiscalização ambiental no PEAMP. 

3.1- Fiscalizar e coibir ações antrópicas no interior do PEAMP causadoras de 

degradação, tais como: extração de recursos naturais, pesca, caça, introdução de animais e 

plantas exóticas, desmatamento, presença humana desautorizada. Para isso, serão 

realizadas as seguintes rondas: 

o Uma vez por dia durante a semana e 2 vezes por dia (uma no período matutino e 

uma no período vespertino) aos finais de semana: 

- Trilha do Tamanduá; 

- Trilha do Carapina e sítio arqueológico; 

- Trilha do Seu Chico; 

- Área de visitação II (Trilhas da Prainha, Bica e Pomar); 

- Limite do PEAMP e do Parque dos Ipês com a rodovia BR-060/153. 

o Três vezes por semana: 

- Área do bananal; 

- Trilha da Onça;  

- Trilha do Carreiro; 

- Área de visitação I (churrasqueiras); 

- Represa do Córrego Macaúba. 

o Uma vez por semana: 

- Limite Oeste do Parque com estrada vicinal para Nerópolis; 

- Estrada vicinal entre o PEAMP e o Parque dos Ipês. 

3.2- Fiscalizar se as atividades realizadas no entorno estão licenciadas; 

• Relatório: 

Apresentar relatório mensal à SUBIO sobre a fiscalização ambiental efetuada. 

Apresentar, quando necessário e a qualquer tempo, informações referentes a qualquer 

ação em desacordo com as normas gerais do PEAMP, que demandem urgência. 

O relatório deverá abordar os seguintes itens: 

- Informações sobre a ocorrência de focos de incêndio; 

- Informações sobre a estrutura física (porteiras, cercas, pontes, construções); 
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- Informações sobre a ocorrência de atividades em desacordo às normas do PEAMP; 

- Informações sobre a aplicação de Autos de Infração, Termos de Apreensão e 

Depósito, Boletins de Ocorrência, etc., referentes ao PEAMP; 

- Informações sobre as rondas realizadas: data, horário, policial executor. 

1.5.2. PESQUISA 

O PEAMP é um dos poucos parques estaduais que apresentam um extenso registro de 

pesquisas desenvolvidas em seu interior e entorno. 

Existem várias instituições que estão atuando simultaneamente no PEAMP e seu 

entorno, no intuito de gerar conhecimento para a conservação da biodiversidade das espécies 

de plantas e animais locais, bem como para a preservação e conservação do PEAMP como um 

todo, de forma a integrar e ampliar o Parque com outros espaços protegidos e áreas privadas. 

A seguir (Quadro 37), são apresentadas as principais linhas de pesquisa em 

andamento e ou finalizadas no PEAMP e as instituições envolvidas. Estas pesquisas são 

desenvolvidas principalmente através das demandas da SEMARH com a parceria de 

universidades, segundo disposto na Resolução CEMAM nº 029/2003. 

QUADRO 37: LISTA DE PESQUISADORES E PESQUISAS REALIZADAS NO PEAMP 
N. PESQUISADOR ÁREA TÍTULO SITUAÇÃO

1 Agostinho Campos 
Recuperação 

de áreas 
degradadas 

Degradação Ambiental em Unidades de 
Conservação Estaduais: O Caso do Parque 
Ecológico Altamiro de Moura Pacheco e seu 

entorno 

Finalizada 

2 Nilton Carlos do Valle / 
Talita Ramos 

Conservação 
e Manejo 

Avifauna do Parque Ecológico de Goiânia: 
ecologia e diversidade Finalizada  

3 Kátia Cristina Machado 
Pellegrino 

Conservação 
e Manejo 

Levantamento taxonômico de pequenos 
roedores no Parque Ecológico de Goiânia 

(GO): aspectos cromossômicos e morfológicos 
de um grupo de risco em viroses emergentes 

Em 
andamento 

4 Anamaria Achtschin 
Ferreira 

Conservação 
e Manejo 

Disponibilidade de frutos em comunidades de 
aves frugívoras em um trecho de mata no 

Parque Altamiro de Moura Pacheco 

Em 
andamento 

5 
Francisco Dionísio 

Cardoso Mendes / Daniel 
Nunes Alves Villar 

Conservação 
e Manejo 

Demografia, ecologia e comportamento de 
Cebus libidinosus (primata) no Parque 

Ecológico de Goiânia 
Finalizada 

6 Emiliano Lôbo de Godoi 
Recuperação 

de Áreas 
Degradadas 

Efeito do lodo sanitário na recuperação de área 
degradada Finalizada 

7 Nilton Carlos do Valle Conservação 
e Manejo Estudo da avifauna da Bacia do Rio João Leite Finalizada 

8 
Semarh - 

Superintendência de 
Biodiversidade e 

Florestas 

Conservação 
e Manejo 

Atropelamento da fauna no Parque Estadual 
Altamiro de Moura Pacheco 

Em 
andamento 

Fonte: SUBIO/SEMARH 
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1.5.2.1. CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

As atividades de conscientização ambiental são realizadas durante as visitas 

agendadas. O PEAMP possui um núcleo de educação ambiental, conhecido como Estação 

Ciência, onde são trabalhados em conjunto com as escolas que visitam o local, temas voltados 

ao meio ambiente. 

O PEAMP também realiza atividades educativas em comemoração às datas ambientais, 

como dia da água, dia do cerrado, semana do meio ambiente, semana da criança, etc. 

Atualmente, as únicas ações de educação ambiental com a comunidade referem-se a 

visitas das escolas dos municípios do entorno do PEAMP, principalmente de Goiânia, com a 

finalidade de conhecer o Parque. 

Durante as atividades desenvolvidas no Parque incluindo as visitas agendadas, visitas 

técnicas de instituições, aulas de campo de universidade e demais entidades de ensino, entre 

outras, o primeiro passo é uma apresentação sobre o Parque, seu objetivo de criação, 

atividades desenvolvidas, recursos ambientais e normas de uso.  

1.5.2.2. RELAÇÕES PÚBLICAS/DIVULGAÇÃO 

A principal forma de divulgação do PEAMP vem sendo por meio da participação de seus 

servidores em palestras em escolas, onde são relatados e descritos os tipos de atividades 

desenvolvidos no Parque. Atualmente o PEAMP dispõe de material de divulgação na forma de 

folders. 

Estes materiais, folders informativos, são distribuídos durante os eventos da SEMARH e 

na guarita de entrada do local, que tem atualmente função de centro de visitantes. 

A Assessoria de Comunicação da SEMARH-ASCOM é responsável pela parte de 

relações públicas e divulgação. Todos os eventos realizados no Parque são repassados à 

ASCOM, que faz sua divulgação junto à impressa local, por meio de releases e 

acompanhamento de reportagens. 

A SEMARH também disponibilizou em seu site, um link com informações sobre o 

PEAMP.  

São poucas ainda as vinculações em matérias nos jornais locais e regionais 

principalmente televisadas. 
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1.5.2.3. VISITAÇÃO 

Atualmente, o fluxo de visitantes no PEAMP é, ainda, pouco representativo, mesmo 

apresentando uma infra-estrutura para sua recepção, o Parque tem funcionamento à visitação 

das 8:30 às 16:30 horas, de terça a domingo. 

O Parque trabalha com dois tipos de visitação a agendada e espontânea. As visitas 

agendadas ocorrem durante o período matutino ou vespertino, com duração entre três e quatro 

horas. Nessa, é realizada uma apresentação sobre o Parque, visita aos núcleos da Estação 

Ciência e caminhada em trilhas. Todo a atividade é conduzida e acompanhada por servidores 

do Parque, Batalhão da Policia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros e/ou guias habilitados.  

Nas visitas espontâneas, ou seja, não agendadas, são disponibilizadas a área da 

Estação Ciência e trilha do Peba, para sua visitação. 

A falta de sinalização adequada e a carência de serviços relacionados à atividade 

turística nos municípios onde se localiza o PEAMP, podem ser um dos fatores do baixo uso do 

parque pela população, quando comparado com outros parques. 

Foram levantadas, junto ao PEAMP, as principais atividades realizadas atualmente 

pelos visitantes, conforme apresentado abaixo: 

• Trilha da Maria Preta margeando o Rio João Leite - com cerca de 3km de extensão, a 

trilha é percorrida a pé, parte em mata fechada e outra em área de cerrado típico. Esta trilha 

não estará acessível quando ocorrer o enchimento do reservatorio; 

• Trilha do Peba - com extensão de aproximadamente 800m, onde podem ser 

observados aspectos da vegetação e fauna. A trilha é percorrida de pé ou cadeira de rodas; 

• Trilhas de Cerrado - com várias extensões podendo ser percorridas com bicicletas e 

a pé. 

• Estação Ciência - bastante visitada apresentando infra-estrutura de banheiros, área 

para lanches e quiosques temáticos. Mais recentemente passou a se chamar Estação Ciência 

onde em cada quiosque estão representados temas ambientais desde fauna e flora até o lixo.  

• Sede Administrativa - apesar de gerar conflitos de atividades, a sede da UC é uma 

das áreas mais visitadas, por ser um local para obtenção de informações, disponibilidade de 

sanitários. 

Constatou-se ainda a disponibilização de um veículo tipo caminhão de bombeiros que é, 

às vezes, utilizado nas atividades de visitação ao PEAMP. 
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No que se refere à sinalização existente no Parque, observou-se que esta é bastante 

precária, existindo apenas em entradas das trilhas e muitas delas apagadas e ou caídas. De 

forma geral são pequenas, de difícil leitura, são mais freqüentes no interior da unidade e 

escassas nos seus limites e entorno. 

1.5.2.4. PREVENÇÃO AOS INCÊNDIOS 

As medidas preventivas adotadas pela gestão da unidade têm se mostrado efetivas em 

evitar o ingresso de fogo, bem como seu combate. Aceiros são anualmente mantidos com o 

apoio do Corpo de Bombeiros.  

Para melhor ação e localização de incêndios e ou acidentes foi elaborado em conjunto 

com a administração do Parque, Corpo de Bombeiros e Batalhão Ambiental um mapa de 

setorização do PEAMP (Figura 24).  

1.5.3. ATIVIDADES OU SITUAÇÕES CONFLITANTES 

1.5.3.1. INGRESSO DE GADO NA UNIDADE 

Apesar de o PEAMP ser todo cercado, existem alguns pontos onde o seu cercamento 

possibilita o ingresso de gado. Isso pode ocasionar prejuízos à qualidade dos ambientes lá 

encontrados, em face do pisoteio de vegetação e compactação progressiva do solo. Este é um 

problema facilmente solucionável mediante a descentralização de recursos para a manutenção 

das cercas e posterior sensibilização dos proprietários que limitam o Parque. Esse problema é 

reduzido atualmente, mas não deve ser esquecido devendo ser frequentemente monitorado, 

verificando a eficácia das cercas. 

1.5.3.2. INGRESSO DE CAÇADORES 

São poucos os casos de caça na área do PEAMP, o motivo pode estar na presença do 

Batalhão da Policia Militar Ambiental sediado no Parque. Porém pelas características do 

PEAMP de ser fragmentado e de fácil acesso, é difícil coibir totalmente possível ação de 

caçadores. Este problema pode também ser facilmente mitigado no Parque mediante a 

implementação de um programa de ações de educação ambiental no seu entorno e região.  

O ingresso de caçadores está, em muitas UCs, relacionado às ocorrências de incêndios, 

quer seja por causas culposas ou dolosas. Portanto, este problema deve ser enfocado 

urgentemente, pois pode ter desdobramentos maiores que os impactos diretos à fauna. 
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1.5.3.3. EXISTÊNCIA DE ÁREAS DEGRADADAS NO PEAMP 

No PEAMP existem áreas degradadas, principalmente por pastagens e ausência de 

APP, oriundas das fazendas que hoje integram a UC, como também de áreas de empréstimo 

pela obra de duplicação da BR-060/153. A mitigação e florestamento destas áreas é 

especialmente importante para a manutenção de corredores ecológicos e a conectividade de 

fragmentos florestais existentes.  

1.5.3.4. VISITAÇÃO DESCONTROLADA 

Dado que a visitação no PEAMP está permitida atualmente, quer seja por pessoas, quer 

por pesquisadores, a implementação de um controle de visitantes é urgente para a própria 

segurança destes e para a integridade do PEAMP. 

1.5.3.5. ESPÉCIES EXÓTICAS 

O PEAMP é cercado por todos os lados de plantios agrícolas e rodovia, nos quais 

passam diariamente grandes quantidades de caminhões vindos de várias procedências.  

Dadas as características das rodovias, relevo e proximidade do PEAMP, sementes de 

várias espécies de gramíneas têm sido trazidas por veículos que trafegam nestas áreas e vão 

se instalando ao longo das rodovias. Posteriormente, algumas espécies vão se adentrando na 

unidade, como o capim-gordura, o capim braquiária e outras gramíneas, principalmente. 

O PEAMP, por suas características com predomínio de Mata Seca, é um local 

excepcional para a instalação e infestação deste tipo de invasoras, que por apresentarem 

características agressivas acabam por ocupar nichos ecológicos antes ocupados por espécies 

nativas principalmente em áreas queimadas que descaracterizam estas formações.  

Assim, a identificação, monitoramento e busca de soluções para combater esse tipo de 

problema deve ser uma atividade constante do PEAMP. 

1.5.3.6. AGROTÓXICOS 

Pelo fato de o PEAMP ser cercado por todos os lados por atividades agropecuárias, e 

receber a drenagem de tributários do Rio João Leite que não estão protegidos pelo Parque, 

pode ser um problema de escala não mensurável quanto à contaminação por insumos. Assim, 

a aplicação destes insumos deve ser controlada de forma a evitar sua contaminação e entrada 

no Parque, a partir da gestão integrada com a APA João Leite. 
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Importante lembrar também que o fato do PEAMP estar cortado pela BR-060/153, uma 

rodovia de alta rodagem, aumenta o risco de conaminação pelas cargas transportadas se 

ouver um acidente de difícil controle. 

1.6. ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

1.6.1. PESSOAL 

Sobre o aspecto de pessoal envolvido, o Parque ainda não dispõe de quadro 

próprio, sendo que os profissionais alocados para as suas atividades são vinculados à 

SEMARH. O PEAMP não conta ainda com convênios com as prefeituras de Goiânia, 

Terezópolis de Goiás, Nerópolis e Goianápolis para a disponibilização de funcionários para 

auxiliar nas atividades de fiscalização e serviços diversos na unidade. Segue abaixo (Quadro 
38) a descrição de um quadro de servidores adequado. 

QUADRO 38: RELAÇÃO DOS SERVIDORES PARA A GESTÃO DO PEAMP 
CARGO QUANTIDADE FORMAÇÃO FUNÇÃO 

Supervisor da unidade 01 Superior Coordenação geral do Parque 
Coordenador de uso público 01 Superior Coordenar atividades ligadas à visitação 
Coordenador de pesquisa e 

manejo 01 Superior Coordenar atividades de proteção e 
manejo 

Coordenador de controle e 
monitoramento 01 Superior Coordenar atividades de controle e 

monitoramento (ficalização) 
Coordenador de 

administração e patrimônio 01 Superior Coordenar atividades da administração e 
patrimônio 

Auxiliar administrativo 01 Médio Apoio administrativo e financeiro 
Educadores ambientais 10 Médio Acompanhar visitação 

Bilheteiro 01 Fundamental Atendimento na Portaria 
Agente de segurança 
(Batalhão Ambiental) 15 Médio Fiscalização e segurança 

Agente de segurança (Corpo 
de Bombeiros) 09 Médio Combate a incêndios, primeiros socorros 

Copeira 01 Fundamental Preparação de refeições 
Auxiliar de Manutenção 04 Fundamental Manutenção geral 

Auxiliar de Limpeza 02 Fundamental Limpeza de edificações 

1.6.2. INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

Atualmente, o PEAMP conta com 8 instalações funcionais, 3 não funcionais além de 

caixas d’água e casa de Força/energia (Quadro 39 e Figura 25), e antiga Sede (Fazenda 

Altamiro de Moura Pacheco) que deverá ser derrubada quando do enchimento do reservatório. 
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QUADRO 39: DESCRIÇÃO E LOCALIZAÇÃO DAS INFRA-ESTRUTURAS DO PEAMP 
COORDENADAS ( UTM - ZONA 22)

PONTOS DESCRIÇÃO 
X Y 

ÁREA 
APROXIMADA 

(M²) 
SITUAÇÃO DE 

CONSERVAÇÃO USO 

1 Guarita de entrada 697161,58982 8169706,98280 96 Boa Funcional 

2 Sede Administrativa 696816,44875 8169806,41858 204 Boa Funcional 

3 Centro de Visitantes 696685,83442 8169828,61933 714 Boa Funcional 

4 Garagem do trator/Depósito combustível e outros materias 696820,40986 8169756,28369 68 Boa Funcional 

5 Caixa d'água/poço 696756,36670 8169560,40828 - Boa Funcional 

6 Casa de Força/Energia 697044,90708 8169982,45950 - Boa Funcional 

7 Caixa d'água/poço 696935,48822 8170266,38369 - Boa Funcional 

8 Bombeiros e Batalhão Ambiental 697088,77203 8170524,51068 738 Boa Funcional 

9 Quiosque da Estação Ciência (9 unidades) 697116,42460 8170442,96324 49 Boa Funcional 

10 Auditório da Estação Ciência 697159,87620 8170420,62275 99 Boa Funcional 

11 Sanitários 697209,05856 8170401,70646 49 Boa Funcional 

12 Lanchonete 697199,12751 8170445,68684 121 Boa Sem uso 

13 Casa do Agregado - Sítio Arqueológico 700354,52713 8172560,87060 - Não Conservada Sem uso 

14 Caixa d'água 700206,79272 8172525,54659 - Boa Sem uso 

15 Sede Antiga do PEAMP- Casa do proprietário* 698503 8171899 - Boa Arquivo morto 

16 Antiga Estação Ciência-  Casa do pesquisador 696588 8171419 - Não Conservada Sem uso 

E1 Estacionamento da Sede 696819,90237 8169819,97657 - Boa Funcional 

E2 Estacionamento do Centro de Visitantes 696743,59322 8169834,51165 - Boa Funcional 

E3 Estacionamento da Estação Ciência 697146,94162 8170380,78830 - Boa Funcional 

* esta infra-estrutura será derrubada por ser inundada pelo reservatório da Barragem Rio João Leite. 
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Guarita - funciona como portão de entrada (portão oficial) que controla toda entrada no 

PEAMP para a sede administrativa, corpo de bombeiros, batalhão ambiental e estação ciencia. 

Esta é controlada pela Polícia Militar Ambiental registrando toda entrada no Parque (Figura 26). 

 

 

FIGURA 26:  GUARITA DE ENTRADA AO PEAMP 

 

 

Sede Administrativa - localizada no interior do Parque a aproximadamente 700m da 

guarita. Funciona a administração do PEAMP com salas de técnicos, de computadores (4), 

gerência, mini-biblioteca, e uma área onde funciona a copa e refeitório (também utilizado como 

sala de reuniões). É provida de dois sanitários um funcionando como masculino e outro 

femenino. O telefone é via rádio e atualmente não tem internet. Possui estacionamento e 

acesso para deficientes (Figura 27). 

FIGURA 27: VISTA DA SEDE DO PEAMP DE FRENTE E LATERAL 

  

Centro de Visitante - área próxima a sede administrativa composta por 3 blocos sendo 

distribuídos em sanitários (masculino e femenino), lanchonete e duas salas onde funciona, em 

uma delas, a associação dos condutores do PEAMP. Neste ambiente também são realizadas 

as oficinas de educação ambiental (Figura 28). Este centro tem um estacionamento 

pavimentado para ônibus. 
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Garagem - área que comporta a garagem do trator, depósito de combusstivel, ferramentas 

e outros materiais. Este ambiente também conta com de um sanitário (Figura 29). 
FIGURA 28: VISTA DA FRENTE DO CENTRO DE 

VISITANTES. 
FIGURA 29: GARAGEM DO TRATOR E ÁREA DE 

DEPÓSITO 

   

Estação Ciência - a estação ciência é composta por um complexo de unidades que 

atualmente são utilizadas para as palestras, cursos, educação ambiental e reuniões do 

Conselho Consultivo da APA entre outras: 

- Quiosques - são 9 unidades adaptadas do projeto inicial (churrasqueiras) com uso 

atual de mini-museus ou áreas interativas quanto aos diversos assuntos relacionados ao 

PEAMP e Meio Ambiente, onde são visitados principalmente por escolas (Figura 30). 

 

 

FIGURA 30: UNIDADE ONDE FUNCIONAM OS 
AMBIENTES TEMÁTICOS  

 

 

- Auditório - unidade onde são realizadas as reuniões do Conselho Consultivo da APA e 

outros eventos com capacidade de até 60 pessoas, com cadeiras (Figura 31). 
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FIGURA 31: VISTA DO AUDITÓRIO DA UNIDADE ESTAÇÃO CIÊNCIA DE FRENTE E LATERAL.  

  

- Lanchonete - unidade que eventualmente funciona como área de lanche (Figura 32). 

- Sanitários - unidade com banheiro masculino e femenino com acesso para deficientes 

físicos (Figura 33). 

FIGURA 32: LANCHONETE LOCALIZADA NA 
UNIDADE ESTAÇÃO CIÊNCIA. 

FIGURA 33: VISTA DO SANITÁRIO DA UNIDADE 
ESTAÇÃO CIÊNCIA. 

  

Próxima a Estação Ciência funciona o quartel do Batalhão da Polícia Militar Ambiental e 

Corpo de Bombeiros em unidades separadas por um refeitório. 

Existem ainda as infaestruturas Estação Ciência - Casa do pesquisador (Figura 34) e 

Sede antiga do PEAMP - Casa do proprietário (Figura 35) que mesmo com baixo grau de 

conservação atendem hoje a pesquisadores e ao arquivo morto da SEMARH respectivamente. 
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FIGURA 34: FOTO DA ANTIGA CASA DENOMINADA 
DE ESTAÇÃO CIÊNCIA (CASA DO PESQUISADOR) FIGURA 35: FOTO DA ANTIGA SEDE DO PEAMP 

  

Em resumo quase todas as construções encontram-se em uso, com diferentes graus de 

conservação. As casas são servidas por instalações hidráulicas, com água encanada 

(Poço/Caixa d’água) (Figura 36) e energia elétrica. A rede de distribuição de energia e 

parcialmente subterrânea acompanhando o asfalto até a sede pelo lado direito e até o quartel e 

estação ciência pelo lado esquerdo apartir do mesmo ponto. 

 

 

FIGURA 36: VISUALIZAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA QUE 
ABASTECE A ESTAÇÃO CIÊNCIA E O QUARTEL. 

 

 

 

1.6.3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Dentro da estrutura organizacional atual da SEMARH, o PEAMP está tecnicamente e 

administrativamente subordinado à Superintendência de Biodiversaidade e Florestas da 

SEMARH, sediada em Goiânia, Goiás (Figura 37). 
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FIGURA 37: ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL PROPOSTO. 

 

Todos os aspectos relativos ao planejamento e gestão ambiental da unidade são 

supervisionados pela Superintendência de Biodiversidade e Florestas. 

As ações administrativas ocorrem mediante repasse de recursos da administração 

central da SEMARH. 

A fiscalização do PEAMP não segue o padrão das demais UCs. A fiscalização é 

realizada principalmente pelo Batalhão da Polícia Militar Ambiental, sob a coordenação do 

chefe da unidade. 

O PEAMP não conta com ações fiscalizatórias sistematizadas por roteiros no entorno 

da unidade (zona de amortecimento).  

Direção: Será composta por um supervisor com nível superior com experiência em 

manejo de unidades de conservação, este subordinado administrativamente à SUBIO/SEMARH. 

O supervisor do PEAMP terá a seu cargo a direção de todas as atividades relacionadas 

com a administração e serviços constantes no Plano de Manejo. É responsável pela 

programação das atividades e sua coordenação.  
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Serviços Administrativos: Será composto por um coordenador, 1 secretário(a), 1 

técnico em contabilidade e 4 auxiliares administrativos, subordinados ao supervisor do PEAMP. 

A Administração supervisionará as atividades administrativas, financeiras e o pessoal 

do PEAMP. 

Proteção e Manejo: Será composto por um coordenador, servidor da SEMARH que 

disporá de 4 agentes de fiscalização sendo 1 servidor da SEMARH e 3 policiais subordinados 

ao Batalhão da Polícia Militar Ambiental além de 1 brigada contra-incêndio, subordinados ao 

destacamento do Corpo de Bombeiros no PEAMP. 

Supervisionar Coordenar e executar o Programa de proteção e manejo do PEAMP. 

Pesquisa e Monitoramento: Será composto por 3 técnicos de nível superior nas áreas 

ambientais (Biologia e Geologia) e humanas (Sociologia, Arqueologia e História), subordinados 

ao Supervisor do PEAMP. 

Supervisionar e executar as atividades de manejo científico (pesquisa e monitoramento) 

constantes no Plano de Manejo do PEAMP. 

Uso Público ou Concientização Ambiental: Será composto por 4 técnicos de nível 

superior nas áreas biológicas e educação, com especialização em educação ambiental, 

subordinados ao Supervisor do PEAMP. 

Supervisionar e executar as atividades de interpretação, concientização ambiental e 

visitação, constantes no Plano de Manejo do PEAMP. 

1.6.4. RECURSOS FINANCEIROS 

Cabe à SEMARH destinar recursos para as atividades do PEAMP. O orçamento anual 

da Unidade é elaborado pelo Supervisor e encaminhado à SUBIO.  

1.7. DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA  

As Unidades de Conservação no território nacional foram estabelecidas visando a 

proteção e conservação desses espaços territoriais e seus recursos ambientais que tenham 

características naturais relevantes. A Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 (Lei do SNUC), 

consolidou essas prerrogativas, estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e 
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gestão das Unidades de Conservação Federais e a Lei 14.247, de 29 de julho de 2002 (Lei 

SEUC) para as UCs no Estado de Goiás. 

No caso do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco, segundo o SNUC e SEUC, os 

objetivos dessa categoria são de proteção integral dos recursos naturais, incentivando a 

pesquisa científica, educação ambiental e lazer.  

Ao se analisar as estatísticas (séries históricas) e resultados sobre a potencialidade e as 

condicionantes de uso dos recursos naturais existentes nos mais diversos países do mundo, 

principalmente os considerados desenvolvidos, bem como sua forma de apropriação, observa-

se, de maneira geral, que as unidades de conservação de uso restrito possuem de forma geral 

baixa resposta social pela sua própria forma de uso. 

Apesar de existirem, atualmente no Brasil milhões de hectares imobilizados em áreas 

protegidas sob a classificação de uso restrito, observa-se que as respostas econômicas e 

sociais que poderiam advir dessas áreas ainda são inexpressivas na utilização para o lazer e 

turismo ecológico, sendo mais utilizadas como áreas de pesquisa da flora e fauna.   

A maioria das Unidades de Conservação não possui Plano de Manejo, existindo ainda 

inúmeros conflitos fundiários e de definição correta dos limites. Só mais recentemente, a partir 

do início da década de 90, é que se observa a tomada de algumas decisões políticas mais 

firmes por parte do Governo Brasileiro voltadas à utilização desse modelo. 

O PEAMP, é uma unidade de conservação de uso restrito, criado há 14 anos, 

primeiramente pela Lei nº 11.878 de 30 de dezembro de1992, com uma área aproximada de 

800 (oitocentos) alqueires goianos. Em 04 de maio de 1993 a Lei nº 11.957, exclui 1.170ha 66a 

19ca ou 241 alq. 69 lts 473,66 m², área destinada ao espelho d’água e à sua faixa de proteção, 

em decorrência da implantação da barragem da bacia de acumulação do Rio João Leite. Mais 

recentemente a Lei nº 13.846 de 01 de junho de 2001 altera dispositivo da Lei nº 11.878, de 30 

de dezembro de 1992, onde o art. 1° desta Lei passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º 

- Fica criado o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal ALTAMIRO DE MOURA 

PACHECO, constituído da gleba de terras de aproximadamente 800 (oitocentos) alqueires 

goianos a que se refere a Lei nº. 11.471, de 3 de julho de 1991, e de outras áreas congêneres 

de propriedade do Estado de Goiás, incluídas as respectivas benfeitorias". Com objetivos de 

preservar e conservar o remanescente de mata seca (Mato-Grosso-Goiano) no Estado de 

Goiás e um grande potencial de recursos naturais. 
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Seu maior potencial está na conservação dos recursos naturais garantindo os 

processos ecológicos principalmente dos remanecentes de mata seca.   

Vestígios da presença de povos indígenas foram registrados na região, e existem vários 

sítios arqueológicos dentro do PEAMP. Estes sítios sugerem que grupos indígenas 

provavelmente viveram na região entre 15 a 5 séculos atrás, todos pertencentes à Fase 

Mossâmedes, caracterizados por serem grandes ceramistas e horticultores. Esta é, portanto, 

uma unidade de conservação com funções diversas desde a conservação da biodiversidade, 

proteção dos mananciais hídricos para abastecimento público, assim como do patrimônio 

cultural e arqueológico dos povos americanos que viveram na região (FUNATURA 2005). 

Finalmente, mas não menos relevante, destaca-se a posição estratégica dessa 

Unidade, que constituí as principais áreas núcleos (Matrizes) para a gestão integrada junto a 

APA do João Leite na formação de corredores ecológicos. 
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ANEXO 1. LEI Nº 11.471, DE 03 DE JULHO DE 1991. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

- Vide Leis nº 11.878 de 30-12-1992 e Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

 

Autoriza a aquisição  do imóvel que especifica e  dá 
outras providências.  

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a adquirir para o Estado de Goiás uma gleba 
de terras de, aproximadamente, 800 (oitocentos) alqueires goianos, incluídas as suas benfeitorias, de 
propriedade de ALTAMIRO DE MOURA PACHECO, devidamente matriculada no cartório de registro de 
imóveis respectivo, pelo preço global de Cr$ 1.239.000.000,00 (um bilhão, duzentos e trinta e nove 
milhões de cruzeiros) destinada à implantação de um parque ecológico de preservação ambiental e 
florestal. 

Art. 2º. Fica igualmente o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente  exercício,  
até o limite da quantia  prevista no artigo anterior,  créditos especiais ou  suplementares necessários ao 
cumprimento do disposto nesta lei. 

Art. 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO  ESTADO DE  GOIÁS, em Goiânia, 03 de julho de  1991, 103º da 
República. 

IRIS REZENDE MACHADO 

Haley Margon Vaz 

(D.O. de 09-07-1991) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 09.07.1991. 
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ANEXO 2. LEI Nº 11.878, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1992. 

 

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

- Vide Decreto nº 4.045 de 30-08-1993. 

- Vide Decreto nº 3.984 de 26-04-1993. 

- Fundo transferido para a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos pelo Decreto nº 
4.921 de 03-07-1998.  

Legenda : 

Texto em Preto: Redação em vigor 

Texto Tachado: Redação Revogada 

 

Dispõe sobre a criação do Parque Ecológico 
de Preservação Ambiental e Florestal e dá outras 
providências.  

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica criado o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal ALTAMIRO DE 
MOURA PACHECO, constituído da gleba de terras de aproximadamente 800 (oitocentos) alqueires 
goianos a que se refere a Lei n. 11.471, de 3 de julho de 1991, e de outras áreas congêneres de 
propriedade do Estado de Goiás, incluídas as respectivas benfeitorias. 

- Redação dada pela Lei nº 13.846, de 01-06-2001, art. 1º. 

Art. 1° - Fica criado o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal “ULYSSES 
GUIMARÃES”, constituído da gleba de terra de, aproximadamente, 800 (oitocentos) alqueires goianos, a 
que se refere a Lei n° 11.471, de 3 de julho de 1991, e outras áreas congêneres de propriedade do 
Estado de Goiás, incluídas as respectivas benfeitorias. 

Parágrafo único - Da gleba a que se refere este artigo fica excluída a área de 1.170 ha 66a 19ca 
ou 241 alq. 69 lts 473,66 m², destinada ao espelho d’água e à sua faixa de proteção, em decorrência da 
implantação da barragem da bacia de acumulação do Rio João Leite, e assim identificada: 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

SITUAÇÃO E LIMITES: O imóvel em tela está situado às margens do Rio João Leite, dentro da 
área do Parque Ecológico de Goiânia, dentro dos seguintes limites: “Começam no marco 26C, cravado 
na margem esquerda do Rio João Leite: daí segue com um azimute geográfico de 150°01’06” e uma  
distância de 300,17 metros até o marco 26B; daí segue com um azimute de 127°55’20” e uma distância 
de 563,69 metros até o marco 26A; daí segue com um azimute de 60°50’53” e uma distância de 74,81 
metros até o marco 27; daí segue com um azimute de 78°06’41” e uma distância de 388,33 metros até o 
marco 28; daí segue com um azimute de 117°24’27” e uma distância de 608,28 metros até o marco 29; 
daí segue com um azimute de 153°26’06” e uma distância de 380,13 metros até o marco 30; daí segue 
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com um azimute de 190°11’29” e uma distância de 452,13 metros até o marco 31; daí segue com um 
azimute de 120°12’52” e uma distância de 393,45 metros até o marco 32; daí segue com um azimute de 
168°46’39” e uma distância de 256,91 metros até o marco 33; daí segue a divisa com um azimute de 
191°58’34” e uma distância de 240,00 metros até o marco 33A; daí segue com um azimute de 
127°02’28” e uma distância de 99,98 metros até o marco 33B, cravado na margem esquerda do Córrego 
Macaúba daí segue pela margem esquerda do Córrego Macaúba abaixo até o marco 36 B, cravado na 
margem direita deste; daí segue com um azimute de 89°16’48” e uma distância de 341,98 metros até o 
marco 36 A; daí segue com um azimute de 357°07’45” e uma distância de 438,25 metros até o marco 37; 
daí segue com um azimute de 16°57’19” e uma distância de 342,91 metros até o marco 38; daí segue 
com um azimute de 297°43’54” e uma distância de 197,71 metros até o marco 39; daí segue com um 
azimute de 00°00’00” e uma distância de 758,00 metros até o marco 40; daí segue com um azimute da 
317°38’33” e uma distância de 460,11 metros até o marco 41; daí segue com um azimute de 343°29’44” 
e uma distância de 563,21 metros até o marco 42; daí segue com um azimute de 29°11’51” e uma 
distância de 194,74 metros até o marco 43; daí segue com um azimute de 92°48’23” e uma distância de 
510,61 metros até o marco 44; daí segue com um azimute de 168°04’56” e uma distância de 1.016,92 
metros até o marco 45; daí segue com um azimute de 79°33’45” e uma distância de 386,39 metros até o 
marco 46; daí segue com um azimute de 03°37’31” e uma distância de 1.312,63 metros até o marco 47; 
daí segue com um azimute de 40°00’07” e uma distância de 186,68 metros até o marco 48; daí segue 
com um azimute de 107°19’18” e uma distância de 211,60 metros até o marco 49; daí segue com um 
azimute de 73°44’23” e uma distância de 250,00 metros até o marco 50; daí segue com um azimute de 
99°37’11” e uma distância de 299,21 metros até o marco 51; daí segue com um azimute de 20°34’12” e 
uma distância de 483,85 metros até o marco 52; daí segue com um azimute de 148°39’23” e uma 
distância de 284,52 metros até o marco 53; daí segue com um azimute de 174°38’55” e uma distância de 
396,73 metros até o marco 54; daí segue com um azimute de 103°41’39” e uma distância de 528,01 
metros até o marco 55; daí segue com um azimute de 154°07’36” e uma distância de 222,28 metros até 
o marco 56; daí segue com um azimute de 126°23’04” e uma distância de 354,01 metros até o marco 57; 
daí segue com um azimute de 50°16’52” e uma distância de 100,00 metros até o marco 57 A, cravado na 
margem esquerda do Córrego Carapina; daí segue pela margem esquerda abaixo, deste até o marco 57 
B cravado na  margem esquerda do Rio João Leite; daí segue pela margem esquerda do Rio João Leite 
abaixo, até o marco 111B, cravado na margem direita deste; daí segue com um azimute de 333°15’06” e 
uma distância de 364,84 metros até o marco 111 A, daí segue com um azimute de 225°00’00” e uma 
distância de 220,33 metros até o marco 112; daí segue com um azimute de 332°33’50” e uma distância 
de 264,78 metros até o marco 113; daí segue com um azimute de 267°06’31” e uma distância de 198,25 
metros até o marco 114; daí segue com um azimute de 209°44’42” e uma distância de 685,29 metros até 
o marco 114 A; daí segue com um azimute de 285°31’27” e uma distância de 93,41 metros até o marco 
115; daí segue com um azimute de 20°13’12” e uma distância de 578,66 metros até o marco 116; daí 
segue com um azimute de 339°24’52” e uma distância de 1.137,64 metros até o marco 117; daí segue 
com azimute de 251°23’04” e uma distância de 400,98 metros até o marco 118; daí segue com um 
azimute de 176°43’46” e uma distância de 876,43 metros até o marco 119; daí segue com um azimute 
de 210°03’45” e uma distância de 444,33 metros até o marco 122; daí segue com um azimute de 
278°02’42” e uma distância de 285,81 metros até o marco 123; daí segue com um azimute de 199°53’00” 
e uma distância de 638,04 metros até o marco 124; daí segue com um azimute de 216°52’12” e uma 
distância de 400,00 metros até o marco 125; daí segue com um azimute de 05°11’40” e uma distância de 
441,81 metros até o marco 126; daí segue com um azimute de 349°12’16” e uma distância de 1.201,26 
metros até o marco 127; daí segue com um azimute de 261°57’26” e uma distância de 464,57 metros até 
o marco 128; daí segue com um azimute de 182°43’35” e uma distância de 735,83 metros até o marco 
129; daí segue com um azimute de 186°23’40” e uma distância de 1.167,26 metros até o marco 130; daí 
segue com um azimute de 235°14’15” e uma distância de 429,69 metros até o marco 131; daí segue 
com um azimute de 347°51’39” e uma distância de 115,00 metros até o marco 131 A; daí segue com um 
azimute de 188°48’15” e uma distância de 508,42 metros até o marco 131 B, cravado na margem direita 
do Rio João Leite; daí segue pela margem direita deste, acima, até o marco 26C, ponto de partida das 
divisas descritas. 

Art. 2° - Para o cumprimento do disposto no artigo anterior: 

- Redação dada pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

Art.  2° - Para o  cumprimento do disposto no artigo anterior, fica criado um Fundo Especial no  
valor de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos  milhões de cruzeiros) a  ser regulamentado por ato do Chefe 
do Poder Executivo, a quem fica autorizada a abertura  de créditos especiais ou suplementares,  no 
mesmo valor, neste ou no próximo exercício.  
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I - fica criado um Fundo Especial em importância correspondente a 3.250.000 (três milhões, 
duzentos e cinqüenta mil) vezes o valor médio da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), declarado para 
cada mês, assim constituído: 

- Regulamentado pelo Decreto nº 3.984/93 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

a) dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado; 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

b) transferências provenientes da União, de outros Estados e de Municípios; 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

c) recursos advindos de convênios; 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

d) doações; 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

e) outras receitas; 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

II - é o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, créditos especiais ou 
suplementares até a importância prevista no inciso anterior. 

- Acrescido pela Lei nº 11.957 de 04-05-1993. 

Art. 3º - Fica criado o cargo de Supervisor do Parque Ecológico de preservação Ambiental e 
Florestal, com o vencimento de Cr$  8.245.707,28 (oito milhões,  duzentos e quarenta e cinco 
mil, setecentos e sete cruzeiros e  vinte e oito centavos), sobre o qual incidirá o percentual da 
gratificação de  representação a que alude o § 2º do art. 11 da Lei nº 11.655, de 26 de dezembro de 
1991. 

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, seus efeitos a 
1º de dezembro de 1992. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 30 de dezembro de 1992, 104° 
da República. 

IRIS REZENDE MACHADO 

Ronei Edmar Ribeiro 

(D.O. de 06-01-1993) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 06.01.1993.  
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ANEXO 3. LEI Nº 11.957, DE 04 DE MAIO DE 1993. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

- Vide Lei nº 11.471/91 

Introduz alterações na Lei n° 11.878, de 30 de 
dezembro de 1992. 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°. A Lei n° 11.878, de 30 de dezembro de 1992, passa a vigorar com o acréscimo dos 
seguintes dispositivos: 

“Art. 1°. .................................................................................... 

Parágrafo único - Da gleba a que se refere este artigo fica excluída a área de 1.170 ha 66a 19ca 
ou 241 alq. 69 lts 473,66 m², destinada ao espelho d’água e à sua faixa de proteção, em decorrência da 
implantação da barragem da bacia de acumulação do Rio João Leite, e assim identificada: 

SITUAÇÃO E LIMITES: O imóvel em tela está situado às margens do Rio João Leite, dentro da 
área do Parque Ecológico de Goiânia, dentro dos seguintes limites: “Começam no marco 26C, cravado 
na margem esquerda do Rio João Leite: daí segue com um azimute geográfico de 150°01’06” e uma  
distância de 300,17 metros até o marco 26B; daí segue com um azimute de 127°55’20” e uma distância 
de 563,69 metros até o marco 26A; daí segue com um azimute de 60°50’53” e uma distância de 74,81 
metros até o marco 27; daí segue com um azimute de 78°06’41” e uma distância de 388,33 metros até o 
marco 28; daí segue com um azimute de 117°24’27” e uma distância de 608,28 metros até o marco 29; 
daí segue com um azimute de 153°26’06” e uma distância de 380,13 metros até o marco 30; daí segue 
com um azimute de 190°11’29” e uma distância de 452,13 metros até o marco 31; daí segue com um 
azimute de 120°12’52” e uma distância de 393,45 metros até o marco 32; daí segue com um azimute de 
168°46’39” e uma distância de 256,91 metros até o marco 33; daí segue a divisa com um azimute de 
191°58’34” e uma distância de 240,00 metros até o marco 33A; daí segue com um azimute de 
127°02’28” e uma distância de 99,98 metros até o marco 33B, cravado na margem esquerda do Córrego 
Macaúba daí segue pela margem esquerda do Córrego Macaúba abaixo até o marco 36 B, cravado na 
margem direita deste; daí segue com um azimute de 89°16’48” e uma distância de 341,98 metros até o 
marco 36 A; daí segue com um azimute de 357°07’45” e uma distância de 438,25 metros até o marco 37; 
daí segue com um azimute de 16°57’19” e uma distância de 342,91 metros até o marco 38; daí segue 
com um azimute de 297°43’54” e uma distância de 197,71 metros até o marco 39; daí segue com um 
azimute de 00°00’00” e uma distância de 758,00 metros até o marco 40; daí segue com um azimute da 
317°38’33” e uma distância de 460,11 metros até o marco 41; daí segue com um azimute de 343°29’44” 
e uma distância de 563,21 metros até o marco 42; daí segue com um azimute de 29°11’51” e uma 
distância de 194,74 metros até o marco 43; daí segue com um azimute de 92°48’23” e uma distância de 
510,61 metros até o marco 44; daí segue com um azimute de 168°04’56” e uma distância de 1.016,92 
metros até o marco 45; daí segue com um azimute de 79°33’45” e uma distância de 386,39 metros até o 
marco 46; daí segue com um azimute de 03°37’31” e uma distância de 1.312,63 metros até o marco 47; 
daí segue com um azimute de 40°00’07” e uma distância de 186,68 metros até o marco 48; daí segue 
com um azimute de 107°19’18” e uma distância de 211,60 metros até o marco 49; daí segue com um 
azimute de 73°44’23” e uma distância de 250,00 metros até o marco 50; daí segue com um azimute de 
99°37’11” e uma distância de 299,21 metros até o marco 51; daí segue com um azimute de 20°34’12” e 
uma distância de 483,85 metros até o marco 52; daí segue com um azimute de 148°39’23” e uma 
distância de 284,52 metros até o marco 53; daí segue com um azimute de 174°38’55” e uma distância de 
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396,73 metros até o marco 54; daí segue com um azimute de 103°41’39” e uma distância de 528,01 
metros até o marco 55; daí segue com um azimute de 154°07’36” e uma distância de 222,28 metros até 
o marco 56; daí segue com um azimute de 126°23’04” e uma distância de 354,01 metros até o marco 57; 
daí segue com um azimute de 50°16’52” e uma distância de 100,00 metros até o marco 57 A, cravado na 
margem esquerda do Córrego Carapina; daí segue pela margem esquerda abaixo, deste até o marco 57 
B cravado na  margem esquerda do Rio João Leite; daí segue pela margem esquerda do Rio João Leite 
abaixo, até o marco 111B, cravado na margem direita deste; daí segue com um azimute de 333°15’06” e 
uma distância de 364,84 metros até o marco 111 A, daí segue com um azimute de 225°00’00” e uma 
distância de 220,33 metros até o marco 112; daí segue com um azimute de 332°33’50” e uma distância 
de 264,78 metros até o marco 113; daí segue com um azimute de 267°06’31” e uma distância de 198,25 
metros até o marco 114; daí segue com um azimute de 209°44’42” e uma distância de 685,29 metros até 
o marco 114 A; daí segue com um azimute de 285°31’27” e uma distância de 93,41 metros até o marco 
115; daí segue com um azimute de 20°13’12” e uma distância de 578,66 metros até o marco 116; daí 
segue com um azimute de 339°24’52” e uma distância de 1.137,64 metros até o marco 117; daí segue 
com azimute de 251°23’04” e uma distância de 400,98 metros até o marco 118; daí segue com um 
azimute de 176°43’46” e uma distância de 876,43 metros até o marco 119; daí segue com um azimute 
de 210°03’45” e uma distância de 444,33 metros até o marco 122; daí segue com um azimute de 
278°02’42” e uma distância de 285,81 metros até o marco 123; daí segue com um azimute de 199°53’00” 
e uma distância de 638,04 metros até o marco 124; daí segue com um azimute de 216°52’12” e uma 
distância de 400,00 metros até o marco 125; daí segue com um azimute de 05°11’40” e uma distância de 
441,81 metros até o marco 126; daí segue com um azimute de 349°12’16” e uma distância de 1.201,26 
metros até o marco 127; daí segue com um azimute de 261°57’26” e uma distância de 464,57 metros até 
o marco 128; daí segue com um azimute de 182°43’35” e uma distância de 735,83 metros até o marco 
129; daí segue com um azimute de 186°23’40” e uma distância de 1.167,26 metros até o marco 130; daí 
segue com um azimute de 235°14’15” e uma distância de 429,69 metros até o marco 131; daí segue 
com um azimute de 347°51’39” e uma distância de 115,00 metros até o marco 131 A; daí segue com um 
azimute de 188°48’15” e uma distância de 508,42 metros até o marco 131 B, cravado na margem direita 
do Rio João Leite; daí segue pela margem direita deste, acima, até o marco 26C, ponto de partida das 
divisas descritas. 

Art. 2°. Para o cumprimento do disposto no artigo anterior: 

I - fica criado um Fundo Especial em importância correspondente a 3.250.000 (três milhões, 
duzentos e cinqüenta mil) vezes o valor médio da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), declarado para 
cada mês, assim constituído: 

- Regulamentado pelo Decreto nº 3.984/93 

a) dotações consignadas no Orçamento Geral do Estado; 

b) transferências provenientes da União, de outros Estados e de Municípios; 

c) recursos advindos de convênios; 

d) doações; 

e) outras receitas; 

II - é o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir, no corrente exercício, créditos especiais ou 
suplementares até a importância prevista no inciso anterior.” 

Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 04 de maio de 1993, 105° da 
República. 

IRIS REZENDE MACHADO 
Valdivino José de Oliveira 

(D.O. de 07-05-1993) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 07.05.1993. 
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ANEXO 4. DECRETO Nº 5.080, DE 28 DE JULHO DE 1999. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

Institui o Conselho Gestor do Parque Ecológico de 
Preservação Ambiental e Florestal Ulysses Guimarães 
e do Parque dos Ipês. 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais e legais 
e tendo em vista o que consta do Processo nº 17007321, 

D E C R E T A : 

Art. 1o. Fica instituído o Conselho Gestor do Parque Ecológico de Preservação Ambiental e 
Floresta Ulysses Guimarães e do Parque dos Ipês. 

Art. 2o. O Conselho será composto por 9 (nove) membros, designados pelo Governador do 
Estado, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Habitação - 
SEMARH, representantes: 

I - da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Habitação, que o 
coordenará; 

II - da Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMAGO; 
III - do Batalhão Florestal; 
IV - da Prefeitura Municipal de Goiânia; 
V - da Prefeitura Municipal de Goianápolis; 
VI - da Prefeitura Municipal de Nerópolis; 
VII - dos moradores vizinhos dos Parques; 
VIII - das organizações não governamentais; 
IX - da Universidade Católica de Goiás. 

§ 1o - As instituições e os segmentos sociais com assento no Conselho indicarão seus 
representantes por intermédio do titular de SEMARH, que submeterá os seus nomes ao Governador do 
Estado. 

§ 2o - A SEMARH prestará os serviços de apoio necessários ao funcionamento do Conselho e 
arcará com as despesas deles decorrentes. 

§ 3o - No prazo de até 60 (sessenta) dias, o Conselho deverá baixar o seu regimento interno, a 
ser aprovado pelo Secretário do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Habitação. 

Art. 3o. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 28 de julho de 1999, 111o da 
República. 

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR 
Floriano Gomes da Silva Filho 

Alcides Rodrigues Filho 
(D.O. de 05-08-1999) 

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 05.08.1999. 
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ANEXO 5. LEI Nº 13.846, DE 01 DE JUNHO DE 2001. 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

Altera dispositivo da Lei nº 11.878, de 30 de 
dezembro de 1992. 

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS decreta e eu sanciono a seguinte lei: 
Art. 1º. O art. 1º da Lei n. 11.878, de 30 de dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 
“Art. 1º. Fica criado o Parque Ecológico de Preservação Ambiental e Florestal ALTAMIRO DE 

MOURA PACHECO, constituído da gleba de terras de aproximadamente 800 (oitocentos) alqueires 
goianos a que se refere a Lei n. 11.471, de 3 de julho de 1991, e de outras áreas congêneres de 
propriedade do Estado de Goiás, incluídas as respectivas benfeitorias." 

Art. 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 1º de junho de 2001, 113º da 

República. 
 

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR 

Jônathas Silva 

(D.O. de 06-06-2001) 
Este texto não substitui o publicado no D.O. de 06.06.2001. 
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ANEXO 6. LEI Nº 16.135, DE 18 DE SETEMBRO DE 2007 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS 

Gabinete Civil da Governadoria 
Superintendência de Legislação. 

 

Altera a Lei no 11.878, de 30 de dezembro de 1992, 
que cria o Parque Ecológico de Preservação 
Ambiental e Florestal que especifica.  

 

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição 
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. O caput do art. 1o da Lei no 11.878, de 30 de dezembro de 1992, passa a vigorar com a 
seguinte redação:  

"Art. 1º. Fica criado o PARQUE ESTADUAL ALTAMIRO DE MOURA PACHECO, constituído da 
gleba de terras de aproximadamente 800 (oitocentos) alqueires goianos a que se refere a Lei n o 11.471, 
de 03 de julho de 1991, e de outras áreas congêneres de propriedade do Estado de Goiás, incluídas as 
respectivas benfeitorias. 

........................................................................................." (NR) 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 18 de setembro de 2007, 119º 
da República. 

ALCIDES RODRIGUES FILHO 

(D.O. de 21-09-2007) 

Este texto não substitui o publicado do D.O. de 21-09-2007 
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ANEXO 7. PERFIS DOS SOLOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco – PEAMP 
 

PERFIL nº 1                                                                                                     DATA - 22/04/2007 
 

CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura argilosa, A moderado, caulinítico-oxídico, fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LVw1.  
LOCALIZAÇÃO - Próximo à sede administrativa. Trilha da sede. Bloco Sede. Coordenadas, 0696803 e 8169834. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL -Terço médio/superior de grande pendente com 4 - 5% de 
declive, sob mata. 
ALTITUDE - 783m. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Cobertura Terciário-Quaternária detrito-laterítica (TQdl). 
MATERIAL ORIGINÁRIO -Sedimentos areno-argilosos .  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL -  Suave ondulado 
       REGIONAL - Suave ondulado e plano. 
DRENAGEM - Acentuadamente drenado. 
EROSÃO - Não aparente. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Exploração com turismo ecológico. 
 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
A- 0-10cm; preto avermelhado (10R 2,5/1, úmido); argiloarenosa; moderada média e grande granular; macia a ligeiramente dura, 
friável, ligeiramente plástica a plástica e  ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição plana e clara. 
AB- 10 - 20cm; vermelho-escuro-acinzentado (10R 3/2); argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média granular; macia a 
ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica a plástica e  ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição plana e gradual. 
BA - 20 - 35cm; bruno-avermelhado-escuro (2,5 YR 3/4); argiloarenosa; forte muito pequena granular; macia, friável; plástica e 
pegajosa; transição plana e difusa. 
Bw1 35 - 105cm; vermelho-escuro (2,5 YR 3/6); argiloarenosa; forte muito pequena granular; macia, friável; plástica e pegajosa; 
transição plana e difusa. 
Bw2 105 - 160cm+; vermelho-escuro a vermelho (2,5 YR 3,5/6); argiloarenosa; forte muito pequena granular; macia, friável; 
plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Raízes: Medias comuns até o BA e raras nos demais horizontes. Finas comuns em todos os horizontes até o Bw1 (A, AB, BA e 
Bw1). 
Obs: Perfil coletado em trincheira aberta ao lado da trilha. 
RESULTADOS ANALÍTICOS 

Perfil nº 1 Laboratório: SOLOCRIA 
Protocolo no 016.000 - 016.004 

Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 

2 - 0,2 mm 

Areia Fina 0,2 
0,05 mm 

Silte 
0,05 - 0,002 

mm 

Argila 
> 0,002 mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

A 
AB 
BA 

Bw1 
Bw2 

0-10 
10 - 20 
20 -35 

35 -105 
105 - 160+ 

 
  

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

210 
250 
290 
220 
240 

370 
310 
260 
330 
320 

60 
50 
40 
30 
40 

360 
390 
410 
420 
400 

60 
110 
120 
0 
0 

83 
72 
71 
100 
100 

O,17 
0,13 
0,10 
0,07 
0,10 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação 
C/N 

 
 
 
 
 

     

5,7 
5,7 
5,6 
5,8 
5,8 

4,5 
4,3 
4,4 
4,8 
5,1 

38,9 
27,8 
18,0 
14,5 
8,1 

 

67,o 
48,0 
31,0 
25,0 
14 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) Acidez Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 
(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1) 

Saturação 
por bases (V%) 

100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 
100.Al+3 Al+3 + S 

Saturação por 
Sódio (Na %) 

100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 

(g.kg-1) 
4,1 
2,4 
2,2 
2,7 
0,8 

1,0 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 

0,20 
0,12 
0,06 
0,05 
0,04 

O,02 
O,02 
O,02 
O,02 
O,02 

5,3 
3,0 
2,7 
3,2 
1,1 

7,7 
7,5 
6,5 
5,3 
5,8 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

13,10 
10,62 
9,36 
8,45 
7,04 

40 
28 
28 
37 
16 

2 
3 
4 
3 
8 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável 
(mg/ kg-1) 

 
 
 
 
 

         

0,8 
0,3 
0,3 
0,5 
0,3 
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DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
AMOSTRA EXTRA nº 2                                                                                  DATA - 21/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico, textura argilosa, A moderado, caulinítico, fase Floresta 
Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LVw1.  
LOCALIZAÇÃO - Estrada da represa. Bloco Ipês. Próximo ao córrego Bálsamo. Coordenadas, 0693171 e 8168377. 
ALTITUDE - 760m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço inferior de encosta com 5 - 6% de 
declive, sob pastagem. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Cobertura Terciário-Quaternária detrítico-laterítica (TQdl). 
MATERIAL ORIGINÁRIO -Sedimentos areno-argilosos.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Suave ondulado 
       REGIONAL - Suave ondulado e plano. 
DRENAGEM - Acentuadamente drenado. 
EROSÃO - Não aparente. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Pastagem de capim brachiária. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
Ap - 0 -25cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/4, úmido); argiloarenosa; moderada média e grande granular; 
ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
BA - 25 - 50cm; vermelho-escuro (2,5YR 3/6); argiloarenosa; fraca a moderada pequena granular e blocos 
subangulares; ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Bw1 - 50 - 75cm; vermelho (2,5 YR 4/6); argiloarenosa; forte muito pequena e pequena granular; macia, friável; 
plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Bw1 - 50 - 75cm; vermelho (2,5 YR 4/6); argiloarenosa; forte muito pequena granular; macia, friável; plástica e 
pegajosa. 
Raízes: Muitas finas no horizonte A e comuns nos demais horizontes. 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Amostra extra nº  2 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.005 - 016.006 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 - 
0,05 mm 

Silte 
0,05 - 

0,002 mm

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

A 
BA 

Bw1 
Bw2 

0-25 
25 -50 
50 - 75  

75 -100+ 

  1000 
 
 

1000 

130 
 
 

140 

410 
 
 

370 

60 
 
 

40 

400 
 
 

450 

160 
 
 
0 

60 
 
 

100 

0,15 
 
 

0,09 
 

Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação 
C/N 

 
 
 
 

     5,1 
 
 

5,9 

4,2 
 
 

5,4 

10,4 
 
 

3,5 

 18,0 
 
 

6,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) Acidez Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1) 

Saturação 
por bases 

(V%) 100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 Al+3 + S 

Saturação por 
Sódio (Na %) 

100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

0,7 
 
 

0,8 

0,4 
 
 

0,5 

0,08 
 
 

0,06 

O,02 
 
 

O,02 

1,2 
 
 

1,4 

 0,2 
 
 
0 

6,28 
 
 

3,76 

19 
 
 

36 

14 
 
 

0 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável 
(mg/ kg-1) 

 
 
 

         0,3 
 

0,3 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
219 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
PERFIL nº 3                                                                                                     DATA - 21/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura média cascalhenta, A moderado, fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo forte ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - CXbd2.  
LOCALIZAÇÃO - Próximo à rodovia BR - 153, no limite leste do Bloco Ipês. Coordenadas, 0696520 e 8168121. 
ALTITUDE - 811m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Topo de morrote com 20-25% de declive, 
sob mata (capoeira). 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Micaxistos e quartzitos. Grupo Araxá. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Micaxisto.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Forte ondulado. 
       REGIONAL - Forte ondulado e ondulado. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
EROSÃO - Moderada. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Mata (capoeira). 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
Ap - 0 -12cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3, úmido); franco-argiloarenosa cascalhenta; fraca a moderada 
média e grande granular;  legeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e clara. 
Bi - 12 - 37cm; bruno-avermelhado (10YR 4/4); franco-argiloarenosa muito cascalhenta; moderada pequena e média 
blocos subangulares; ligeiramente dura a dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e abrupta. 
Cr - 37cm+; micaxisto. 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 3 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.007 - 016.008 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

 
Ap 
Bi 

 
0-12 

12 - 37 

   
 

 
330 
280 

 
370 
380 

 
40 
40 

 
260 
300 

 
130 
180 

 
50 
40 

 
0,15 
0,13 

 
Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 

0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

       
4,9 
4,8 

 
3,7 
3,9 

 
17,4 
10,4 

 
 

 
30,0 
18,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S 

T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na 

T 

Equiv 
CaCO3 
(g.kg-1) 

 
0,4 
0,2 

 
0,3 
0,1 

 
0,16 
0,10 

 
O,02 
O,02 

 
0,9 
0,4 

 
6,4 
6,6 

 
0,8 
0,9 

 
8,06 
7,50 

 
11 
5 

 
48 
70 

  

 
Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

 
 
 

          
0,8 
0,5 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
PERFIL nº 4                                                                                                     DATA - 21/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, textura média cascalhenta, A moderado, fase 
vegetação de contato Cerrado/Floresta, pedregosa, substrato quartzito, relevo forte ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - RLd.  
LOCALIZAÇÃO - Margem da BR-153, em área de empréstimo. Bloco Tamanduá. Coordenadas, 0697703 e 
8171144. 
ALTITUDE - 807m (pé do morro). 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço superior de encosta com 45% de 
declive, sob mata (capoeira). 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Micaxistos e quartzitos. Grupo Araxá. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Quartzito.  
PEDREGOSIDADE - Pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Ligeiramente rochosa. 
RELEVO LOCAL - Forte ondulado. 
       REGIONAL - Forte ondulado. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
EROSÃO - Forte. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Vegetação de contato Cerrado/Floresta.  
USO ATUAL - Local de retirada de material para construção de estrada. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
A - 0 -50cm; bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); franco-argiloarenosa muito cascalhenta; moderada pequena e média 
granular;  ligeiramente dura, friável, não plástica e não pegajosa; transição plana e abrupta 
R - 50cm+ - quartzito 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 4 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.015 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

 
Ap 

 
0-50 

 
 

   
420 

 
280 

 
60 

 
240 

 
100 

 
58 

 
0,25 

 
Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 

0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

 
 

      
4,5 

 
3,3 

 
15,7 

  
27,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S 

T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na 

T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

 
0,2 

 
0,1 

 
0,10 

 
O,02 

 
0,4 

 
7,1 

 
1,9 

 
9,40 

 
4 

 
83 

  

 
Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

 
 

          
0,3 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
PERFIL nº 5                                                                                                     DATA - 21/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - ARGISSOLO ACINZENTADO Distrófico típico, textura média/argilosa, A proeminente, caulinítico, fase Campo 
Higrófilo de Várzea, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PACd. 
LOCALIZAÇÃO - Próximo ao quartel, em terraço do córrego Macaúba. Bloco Sede. Coordenadas, 0697309 e 8170729. 
ALTITUDE - 750m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço médio/inferior de pequena pendente em terraço do 
córrego Macaúba, com 3 - 4% de declive, sob campo natural. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Depósitos Aluvionares Recentes. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Sedimentos locais com contribuição de material pseudo autóctone.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Suave ondulado. 
       REGIONAL - Suave ondulado e plano. 
DRENAGEM - Imperfeitamente drenado. 
EROSÃO - Não aparente. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Campo Higrófilo de Várzea.  
USO ATUAL - Sem uso. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
A - 0 -30cm; cinzento muito escuro (10YR 3/1, úmido); franco-arenosa; fraca a moderada média granular; macia, friável, não 
plástica e não pegajosa; transição plana e clara. 
BA - 30 - 50cm; bruno-acinzentado (10YR 5/2), com mosqueado comum médio e grande, cinzento muito escuro (10YR 3/1); franco-
argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; ligeiramente dura a dura, friável, ligeiramente plástica a 
plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição plana e clara. 
Bt1 - 50 - 70cm; cinzento (10YR 5/1), com mosqueado pouco pequeno e distinto, bruno-amarelado (10YR 5/8); franco-
argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; cerosidade pouca e fraca a moderada; dura, firme, 
plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Bt2 - 70 - 100cm+; bruno-amarelado-claro a bruno-claro-acinzentado (10YR 6/3,5), com mosqueado pouco pequeno e distinto, 
bruno-amarelado (10YR 5/8); argiloarenosa;  moderada média blocos subangulares; cerosidade comum e moderada; dura, firme a 
muito firme, plástica a muito plástica e pegajosa a muito pegajosa. 
Raízes: Finas comuns no A e poucas nos demais horizontes. 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 5 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.011 - 016.014 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 

2 - 0,2 mm

Areia Fina 
0,2 - 0,05 

mm 

Silte 
0,05 - 0,002

mm 

Argila 
> 0,002 mm

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

Ap 
BA 
Bt1 
Bt2 

0-30 
30 - 50 
50 - 70 

 70 - 100 +  

  1000 
1000 
1000 
1000 

410 
390 
300 
170 

390 
330 
320 
420 

40 
50 
40 
50 

160 
230 
340 
360 

20 
60 

160 
0 

88 
74 
53 
100 

0,25 
0,22 
0,12 
0,14 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

 
 
 
 

     5,2 
5,1 
5,1 
5,4 

3,7 
3,7 
3,8 
4,0 

20,3 
8,7 
3,5 
1,2 

 35,0 
15,0 
6,0 
2,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

2,3 
1,3 
2,0 
1,5 

0,4 
0,2 
0,2 
0,2 

0,16 
0,10 
0,08 
0,06 

O,02 
O,02 
O,02 
O,02 

2,9 
1,6 
2,3 
1,8 

6,3 
5,0 
3,3 
2,7 

0,5 
0,5 
0,4 
0,2 

9,66 
7,10 
5,98 
4,66 

30 
23 
38 
38 

15 
24 
15 
10 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de Ferro 
Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

 
 
 
 

         0,5 
0,8 
1,2 
0,5 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
PERFIL nº 6                                                                                                     DATA - 20/04/2007 
CLASSIFICAÇÃO - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, A moderado, caulinítico, fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PVAd1. 
LOCALIZAÇÃO - Trilha do Tamanduá. Bloco Tamanduá. A cerca de 300m da BR- 153. Coordenadas, 0698683 e 8170885. 
ALTITUDE - 769m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Fundo de vale, com 4-5% de declive, sob mata. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Metagranitos. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Rochas locais com contribuição de material coluvionar.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Suave ondulado e ondulado. 
       REGIONAL - Ondulado. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
EROSÃO -Ligeira a moderada. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Exploração com turismo ecológico. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
A - 0 -18cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); franco-argiloarenosa; moderada média e grande granular; ligeiramente 
dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e gradual. 
AB - 18 - 30cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/3); franco-argiloarenosa; moderada pequena blocos subangulares e moderada 
a forte pequena e média granular; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e 
gradual. 
BA - 30 - 48cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco-argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos 
subangulares; ligeiramente dura a dura, friável; plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
Bt1 - 48 - 88cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); franco-argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos subangulares; 
cerosidade pouca a comum e moderada; ligeiramente dura a dura, friável a firme; plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
Bt2 - 88 - 110cm+; vermelho-amarelado (5YR 4,5/6); argiloarenosa; moderada pequena e média blocos subangulares e angulares; 
cerosidade comum e moderada a forte; dura, friável a firme; plástica e pegajosa. 
Raízes: Médias poucas em todos os horizontes; comuns finas no A e AB e poucas no BA. 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 6 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.016 - 016.018 e 016.020 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 

2 - 0,2 mm 

Areia 
Fina 0,2 - 
0,05 mm 

Silte 
0,05 - 

0,002 mm

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

A 
AB 
BA 
Bt1 
Bt2 

0-18 
18 - 30 
30 - 48 
48 - 88 

88 - 110 + 

  1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

370 
400 
410 
380 
320 

330 
290 
280 
260 
270 

40 
80 
40 
60 
50 

260 
230 
270 
300 
360 

80 
100 
120 
180 
0 

69 
57 
56 
40 
100 

0,15 
0,35 
0,15 
0,20 
0,14 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação 
C/N 

 
 
 
 
 

     5,5 
5,4 
5,5 
5,5 
5,4 

4,3 
4,0 
3,9 
4,0 
4,1 

12,8 
11,0 
6,4 
4,1 
3,5 

 22,0 
19,0 
11,0 
7,0 
6,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

2,6 
1,8 
1,9 
2,1 
1,4 

0,8 
0,5 
0,4 
0,5 
0,5 

0,29 
0,25 
0,18 
0,12 
0,12 

O,02 
O,02 
O,02 
O,02 
O,02 

3,7 
2,6 
2,5 
2,7 
2,0 

4,4 
5,3 
4,1 
3,8 
3,4 

0,1 
0,2 
0,3 
0,2 
0,1 

8,19 
8,05 
6,88 
6,72 
5,52 

45 
32 
36 
41 
37 

3 
7 

11 
7 
5 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável 
(mg/ kg-1) 

 
 
 
 

         0,5 
1,5 
0,5 
0,8 
0,5 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
PERFIL nº 7                                                                                                     DATA - 19/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - LATOSSOLO VERMELHO Ácrico típico textura argilosa cascalhenta, A moderado, caulinítico-oxídico, fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - LVw2.  
LOCALIZAÇÃO - Trilha da Sussuarana. Bloco Tamanduá. A cerca de 200m do trevo com a trilha do Tamanduá. Coordenadas, 
0698411 e 8170224. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Resto de antiga superfície terciária em terço superior de 
encosta com 4 - 5% de declive, sob mata (capoeira). 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Cobertura Terciário-Quaternária detritico-laterítica (TQdl). 
MATERIAL ORIGINÁRIO -Sedimentos areno-argilosos .  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL -  Suave ondulado 
       REGIONAL - Suave ondulado e plano. 
DRENAGEM - Acentuadamente drenado. 
EROSÃO - Não aparente. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Sem uso (capoeira). 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
A - 0 - 20cm; vermelho-escuro-acinzentado (2,5YR 3/2, úmido); franco argiloarenosa cascalhenta; moderada a forte média 
granular; macia a ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
BA - 20 - 40cm; bruno-avermelhado (2,5YR 4/4); argiloarenosa cascalhenta; fraca pequena blocos subangulares e moderada 
pequena granular; ligeiramente dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Bw - 40 - 80/100cm; vermelho (2,5 YR 4/6); argila pouco cascalhenta; fraca pequena blocos subangulares e moderada pequena 
granular; macia a ligeiramente dura, friável; plástica e pegajosa; transição ondulada e clara (40-60cm). 
BC/C- 80/100 - 150cm+ ; vermelho (2,5 YR 4/6), com mosqueado comum médio e grande distinto cinzento-claro (5YR 7/1) e 
vermelho-claro (10R 6/8); argila pouco cascalhenta; moderada pequena granular; macia, friável, plástica e  pegajosa (20 - 70cm+). 
Raízes: Muitas finas  e médias no horizonte A e comuns finas nos demais. 
Obs: Perfil coletado em trincheira, em área de contato do Latossolo Vermelho com o Cambissolo da encosta. 
Mosqueados devido a material em alteração. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 7 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.021 e 016.024 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

A 
BA 
Bw 

BC/C 
 

0-20 
-20/40 

-40 - 80/100 
80/100 -

145+ 

  1000 
 

1000 

310 
 

170 

340 
 

270 
 
 

50 
 

50 

300 
 

510 

160 
 

0 

47 
 

100 

0,17 
 

0,10 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

 
 
 

     5,3 
 

5,4 

4,1 
 

5,1 

21,5 
 

3,5 

 37,0 
 

6,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

2,0 
0,7 

1,3 
0,4 

0,20 
0,05 

O,02 
O,02 

3,5 
1,2 

7,5 
2,3 

0,2 
0,1 

10,8 
3,55 

32 
32 

5 
8 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

          0,5 
0,3 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
PERFIL nº 8                                                                                                    DATA - 20/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - CAMBISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, textura média cascalhenta, A moderado, fase 
Floresta Tropical Subcaducifólia, pedregosa, rochosa, relevo forte ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - CXbd1.  
LOCALIZAÇÃO - Trilha do Tamanduá. Bloco Tamanduá. Coordenadas: 0698839 e 8169374. 
ALTITUDE -. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço superior de encosta com 20-30% de 
declive, sob mata (capoeira). 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Micaxistos e quartzitos. Grupo Araxá. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Micaxisto.  
PEDREGOSIDADE - Pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Rochosa. 
RELEVO LOCAL - Forte ondulado. 
       REGIONAL - Forte ondulado e ondulado. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
EROSÃO - Moderada. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Mata (capoeira). 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
A - 0 -12cm; bruno-escuro a bruno (10YR 4/3, úmido) e bruno (10YR 4/3, seco) ; francoarenosa muito cascalhenta; 
moderada pequena e média granular;  macia a ligeiramente dura, friável, não plástica e não pegajosa; transição 
plana e clara. 
Bi - 12 - 40cm; bruno forte (7,5YR 4/6); franco-argiloarenosa muito cascalhenta; moderada pequena e granular; 
macia a ligeiramente dura, muito friável, ligeiramente plástica e ligeiramente pegajosa; transição plana e clara. 
C/R - 40 - 70cm; horizonte mesclado com parte de C e parte R (quartzito). 
R - 70cm+ - quartzito 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 8 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.022 - 016.023 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

 
Ap 
B1 

 
0-12 

12 - 37 

   
 

 
370 
280 

 
380 
320 

 
110 
140 

 
140 
260 

 
40 

120 

 
71 
54 

 
0,79 
0,54 

 
Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 

0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

 
 
 

      
5,0 
4,8 

 
4,8 
3,7 

 
8,7 
4,6 

  
15,0 
8,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S 

T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na 

T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

 
0,2 
0,2 

 
0,1 
0,1 

 
0,08 
0,05 

 
O,02 
O,02 

 
0,4 
0,4 

 
4,1 
4,5 

 
0,9 
1,1 

 
5,38 
5,95 

 
7 
6 

 
70 
76 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

 
 
 

          
1,2 
0,3 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
AMOSTRA EXTRA nº 9                                                                                  DATA - 20/04/2007 
CLASSIFICAÇÃO - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, textura média/argilosa, A moderado, 
caulinítico, fase Floresta Tropical Subcaducifólia, relevo suave ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PVAd1.  
LOCALIZAÇÃO - Estrada na divisa sudeste do Parque (trilha do bananal). Bloco Tamanduá. Coordenadas, 0701224 
e 8168378. 
ALTITUDE - 923m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço superior de encosta com 7 -8% de 
declive, sob lavoura de banana. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Metagranitos (?). 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Rochas locais com contribuição de material pseudo autóctone.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Suave ondulado. 
       REGIONAL - Ondulado e suave ondulado. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
EROSÃO -Ligeira a moderada. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia.  
USO ATUAL - Lavouras de banana e chuchu. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
Ap - 0 -19cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/2, úmido); franco-argiloarenosa; fraca a moderada média granular; 
ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica a plástica e ligeiramente pegajosa a pegajosa; transição plana e 
gradual. 
AB - 19 - 29cm; bruno-avermelhado-escuro (5YR 3/4); franco-argiloarenosa a argiloarenosa; moderada pequena e 
média blocos subangulares; ligeiramente dura, friável, ligeiramente plástica a plástica e ligeiramente pegajosa a 
pegajosa; transição plana e clara. 
Bt1 - 29 - 68cm; vermelho-amarelado (5YR 4/6); argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; ligeiramente dura a dura, friável,  plástica e pegajosa; transição 
plana e difusa. 
Bt2 - 68 - 110cm+; vermelho-amarelado (5YR 5/7); argiloarenosa; fraca a moderada pequena e média blocos 
subangulares; cerosidade comum e moderada; ligeiramente dura a dura, friável,  plástica e pegajosa. 
Raízes: Finas poucas em todos os horizontes. 
Obs: Perfil coletado em barranco de estrada, junto ao limite sudeste, no lado externo do mesmo. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Amostra Extra nº 9 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.025 - 016.026 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

Ap 
BA 
Bt1 
Bt2 

0-19 
19 - 29 
29 - 68 

68 - 110 + 

  1000 
 

1000 

240 
 

170 

440 
 

360 

20 
 

30 

300 
 

440 

120 
 

20 

60 
 

95 

0,07 
 

0,0,7 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

 
 

     4,9 
5,3 

3,8 
4,2 

11,6 
5,8 

 20,0 
10,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por Sódio 

(Na %) 
100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

1,1 
0,6 

0,5 
0,5 

0,16 
0,14 

O,02 
O,02 

1,8 
1,2 

5,6 
3,2 

0,4 
0,2 

7,76 
4,64 

3 
26 

19 
14 

  

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

          0,5 
0,3 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
 
AMOSTRA EXTRA nº 10                                                                                 DATA - 21/04/2007 
 
CLASSIFICAÇÃO - GLEISSOLO MELÂNICO Tb Distrófico típico, textura argilosa, A húmico, fase Campo Hidrófilo 
de Várzea, relevo plano. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - GMbd2.  
LOCALIZAÇÃO - Planície do rio João Leite. Bloco Sede. Coordenadas 0695758 e 8170554. 
ALTITUDE - 750m. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Planície do rio João Leite em local plano com 
2% de declive, sob campo natural. 
LITOLOGIA E FORMAÇÃO GEOLÓGICA - Depósitos Aluvionares Recentes. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Sedimentos areno-argilosos de natureza aluvionar.  
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Plano. 
       REGIONAL - Plano. 
DRENAGEM - Mal drenado. 
EROSÃO - Não aparente. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Campo Hidrófilo de Várzea.  
USO ATUAL - Sem uso. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
 
A - 0 -30cm; preto (N2,5/, úmido); argila; muito dura, muito firme, muito plástica e muito pegajosa. 
Cg - 70 -90cm; cinzento-escuro (N4/, úmido); argila; muito dura, muito firme, muito plástica e muito pegajosa. 
Raízes: Finas comuns no A e poucas nos demais horizontes. 
Obs: Perfil coletado com uso de trado. Não foi possível observara a estrutura a contento. 
 
RESULTADOS ANALÍTICOS 
Perfil nº 10 Laboratório: SOLOCRIA 

Protocolo no 016.009 - 016.010 
Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 
- 0,05 
mm 

Silte 
0,05 - 
0,002 
mm 

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 
(g.kg-1) 

Grau de 
Floculação
(g/100g) 

Silte 
Argila 

A 
Cg 

0-30 
70 - 90 

  1000 
1000 

100 
210 

450 
210 

50 
50 

400 
530 

230 
350 

43 
34 

2,13 
0,09 

 
Umidade (g.kg-1) Densidade (Kg.dm-3) pH (1: 2,5) 

0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação
C/N 

      5,2 
5,2 

3,7 
3,8 

47,6 
10,4 

 82,0 
18,0 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) 
Acidez 

Extraível 
(cmolc/kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1)

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S 

T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação 
por 

Sódio (Na %)
100.Na 

T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

4,7 
5,1 

0,5 
0,7 

0,07 
0,09 

O,02 
O,02 

5,3 
5,9 

12,7 
9,2 

0,5 
0,3 

18,47 
15,39 

28 
38 

9 
5 

  

 
Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO SiO2 
Al2O3 (ki) 

SiO2 
R2O3 (kr) 

Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável
(mg/ kg-1) 

          0,8 
0,5 
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SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

DESCRIÇÃO GERAL 
 
PROJETO - Parque Ecológico Altamiro de Moura Pacheco - PEAMP 
PERFIL nº 11                                                                                                     DATA - 24/06/1991 
ORIGEM: OLIVEIRA & ALMEIDA 1994 ( perfil no 4). 
CLASSIFICAÇÃO -ARGISSOLO VERMELHO Eutrófico típico, textura média/argilosa, A moderado, fase floresta tropical 
subcaducifólia, relevo ondulado. 
UNIDADE DE MAPEAMENTO - PVAe. 
LOCALIZAÇÃO, MUNICÍPIO ,ESTADO E COORDENADAS - A 3 km do trevo de Goiânia (antigo Posto da Polícia Rodoviária 
Federal), na estrada Goiânia-Anápolis (BR-153). Goiânia-GO. 
SITUAÇÃO, DECLIVE E COBERTURA VEGETAL SOBRE O PERFIL - Terço médio de elevação com 7 - 12% de declive, sob 
mata. 
LITOLOGIA E UNIDADE LITOESTRATIGRÁFICA - Rochas gnáissicas. Pré-cambriano Indiferenciado. 
MATERIAL ORIGINÁRIO - Rochas gnáissicas. 
PEDREGOSIDADE - Não pedregosa. 
ROCHOSIDADE - Não rochosa. 
RELEVO LOCAL - Ondulado. 
RELEVO REGIONAL - Ondulado e suave ondulado. 
EROSÃO - Ligeira. 
DRENAGEM - Bem drenado. 
VEGETAÇÃO PRIMÁRIA - Floresta Tropical Subcaducifólia com palmeira bacuri. 
 
DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 
A 0 - 10cm; bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/2, úmido); franco-argiloarenosa; fraca pequena granular e blocos subangulares; 

dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
AB 10 - 30cm; vermelho-amarelado (5 YR 4/6, úmido); franco-argiloarenosa; fraca pequena granular e blocos subangulares; dura, 

friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual. 
BA 30 - 60cm; bruno-avermelhado-escuro (5 YR 3/4, úmido); argiloarenosa; fraca a moderada pequena blocos subangulares; 

dura, friável, plástica e pegajosa; transição plana e gradual 
Bt1 60 - 90cm; vermelho (2,5 YR 4/6, úmido); argiloarenosa/argila; fraca pequena granular e blocos subangulares; dura, friável, 

plástica e pegajosa; transição plana e difusa. 
Bt2 90 - 130cm; vermelho (2,5 YR 4/6, úmido); franco-argilosa; moderada pequena blocos subangulares, dura, friável, plástica e 

pegajosa; transição plana e clara. 
BC 130 - 145cm+; vermelho-amarelado (5 YR 4/6, úmido); 
Raízes: Finas e muito finas no horizonte A e médias no Bt2. 
 
ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

Perfil no 11 Laboratório: SOLOCRIA 
Protocolo no  

Horizontes Frações da Amostra Total (g.kg-1) Granulometria da Terra Fina (g.kg-1) 

Símb. Profund. 
(cm) 

Calhaus 
> 20 mm 

Cascalhos 
20 - 2 mm 

T F S A 
< 2 mm 

Areia 
Grossa 
2 - 0,2 

mm 

Areia 
Fina 0,2 - 
0,05 mm 

Silte 
0,05 - 

0,002 mm

Argila 
> 0,002 

mm 

Argila 
Natural 

Grau de 
Floculação

(%) 

Silte 
Argila 

A 
AB 
BA 
Bt1 
Bt2 

0-10 
10-30 
30-60 
60-90 

90-130 

  1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

320 
320 
280 
280 
260 

200 
210 
180 
170 
280 

190 
170 
160 
150 
180 

290 
300 
380 
400 
380 

130 
200 
80 
0 
0 

55 
33 
79 
100 
100 

0,66 
0,57 
0,42 
0,38 
0,47 

 

Umidade (g.kg-1) Densidade (kg.dm-3) pH (1: 2,5) 
0,01 
MPa 

0,033 
MPa 

1,5 
MPa Solo Partícula 

Porosidade 
cm3/100cm3 H2O KCl 

C 
(g.kg-1) 

N 
(g.kg-1) 

MO 
(g.kg-1) 

Relação 
C/N 

 
 
 
 
 

     5,9 
5,9 
5,4 
5,6 
5,5 

4,9 
4,6 
4,2 
4,3 
4,4 

24,9 
11,6 
7,0 
5,8 
4,1 

 43 
20 
12 
10 
7 

 

 

Bases Trocáveis (cmolc.kg-1) Acidez Extraível 
(cmolc.kg-1) 

Ca+2 Mg+2 K+1 Na+1 

Soma de 
Bases (S) 

(cmolc.kg-1) H+1 Al+3 

Valor T 
(cmolc.kg-1) 

Saturação 
por bases 

(V%) 
100.S T 

Saturação por 
Alumínio (M%) 

100.Al+3 
Al+3 + S 

Saturação por 
Sódio (Na %) 

100.Na T 

Equiv. 
CaCO3 
(g.kg-1) 

7,1 
4,1 
2,8 
2,1 
1,8 

2,2 
1,1 
0,7 
1,3 
1,0 

0,22 
0,17 
0,16 
0,15 
0,13 

0,03 
0,03 
0,01 
0,02 
0,01 

9,6 
5,4 
3,7 
3,6 
2,9 

3,9 
3,8 
3,4 
3,0 
2,2 

0 
0 
0 
0 
0 

13,5 
9,2 
7,1 
6,6 
5,1 

71 
59 
52 
54 
57 

0 
0 
0 
0 
0 

<1 
<1 
<1 
<1 
<1 

 

 

Ataque por H2SO4 (g.kg-1) Relações Moleculares 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 P2O5 MnO Ki Kr Al2O3 
Fe2O3 

Óxido de 
Ferro Livre 

Fe2O3 (g.kg-1) 

P Assimilável 
(mg.kg-1) 

13,0 
12,3 
13,1 
13,6 
16,1 

7,1 
5,6 
7,6 
7,1 
8,1 

9,5 
7,6 

10,7 
8,7 
9,1 

0,35 
0,35 
0,57 
0,49 
0,40 

  2,33 
2,75 
2,08 
2,66 
3,01 

1,58 
1,87 
1,43 
1,75 
1,92 

2,10 
2,13 
2,21 
1,92 
1,76 

 1 
1 
1 
1 
1 
2 
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ANEXO 8. DOCUMENTÁRIO FOTOGRÁFICO 

  
1 - Aspecto da área de relevos aplanados (ao 
fundo) com ocorrência de Latossolo Vermelho.

2 - Aspecto do relevo da área de uma planície 
de inundação. 

  
3 - Aspecto da vegetação de contato 

Cerrado/Floresta sobre Neossolo Litólico. 
4 - Aspecto da vegetação de Floresta Tropical 

Subcaducifólia. 
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5 - Perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico, fase relevo suave ondulado. 
6 - Aspecto de vegetação de Floresta Tropical 

Subcaducifólia sobre Argissolo Vermelho-
Amarelo Distrófico típico, fase relevo suave 

ondulado. 

                
7 - Perfil de Cambissolo Háplico Tb Distrófico 
típico, textura média cascalhenta, fase relevo 

forte ondulado.  

8 - Perfil de Latossolo Vermelho Ácrico típico, 
textura argilosa, fase relevo suave ondulado. 
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9 - Perfil de Argissolo Vermelho-Amarelo 

Distrófico típico, fase relevo suave ondulado. 
10 - Perfil de Argissolo Acinzentado Distrófico 

típico, fase relevo suave ondulado. 

                
11 - Perfil de Cambissolo Háplico Tb 

Distrófico típico, textura média cascalhenta, 
fase relevo forte ondulado. 

12 - Perfil de Neossolo Litólico Distrófico 
típico, substrato quartzito, fase relevo forte 

ondulado. 
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13 - Perfil de Latossolo Vermelho Ácrico 
típico, textura argilosa, fase relevo suave 

ondulado. 

14 - Aspecto da vegetação sobre Latossolo 
Vermelho Ácrico típico, textura argilosa, fase 

relevo suave ondulado. 
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ANEXO 9. LISTA DA FAUNA DO PEAMP E ZONA DE AMORTECIMENTO 

DADOS SECUNDÁRIOSTAXA NOME COMUM 
1 2 3 4 5 

% DE 
OCORRÊNCIA 

HABITO ou 
ESTRATO 

CLASSE AMPHIBIA         
Ordem Anura         
Família Bufonidae         
Chaunus granulosus Sapinho   x   20 TE 
Chaunus rubescens Sapo   x   20 TE 
Chaunus schneideri Sapo-cururu x x x x x 100 TE 
Rhinella margaritifer Sapo x     20 TE 
Rhinella scitula Sapo    x  20 TE 
Família Hylidae         
Dendropsophus branneri Perereca x     20 AR, HE 
Dendropsophus cruzi Perereca x   x  40 AR 
Dendropsophus minutus Perereca x  x x  60 AR,HE,TE 
Dendropsophus nanus Perereca    x  20 AR 
Dendropsophus rubicundulus Perereca    x  20 HE 
Hypsiboas albopunctatus Perereca x  x   40 AR,HE,TE 
Hypsiboas creptitans Rã   x   20 AR,HE,TE 
Hypsiboas lundii Perereca x  x x  60 AR,TE 
Hypsiboas multifasciatus Perereca x   x  40 AR,HE,TE 
Hypsiboas raniceps Perereca x   x  40 AR, HE 
Phyllomedusa hypochondrialis Perereca-verde x  x x  60 AR,HE,TE 
Pseudis bolbodactyla Rã    x  20 TE 
Scinax constrictus Perereca x   x  40 TE 
Scinax fuscomarginatus Perereca x   x  40 HE 
Scinax fuscovarius Perereca x  x  x 60 AR,HE,TE 
Scinax gr. ruber Perereca-de-banheiro    x  20 HE 
Trachycephalus venulosus Perereca-babenta x   x  40 AR 
Família Microhylidae         
Chiasmocleis albopunctata Sapinho-pintado x     20 TE,FO 
Família Leptodactylidae         
Leptodactylus fuscus Rã-assobiadeira x   x  40 TE, FO 
Leptodactylus labirynthicus Rã-pimenta   x x x 60 TE 
Leptodactylus leptodactyloides Rã    x  20 TE 
Leptodactylus martinezi Razinha-da-mata x   x  40 TE 
Leptodactylus mystaceus Rã x     20 TE 
Leptodactylus mystacinus Rã   x x  40 TE 
Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga x  x x x 80 TE 
Leptodactylus pentadactylus Rã   x   20 TE 
Leptodactylus podicipinus Rã-Gota d´água x   x  40 TE 
Leptodactylus troglodytis Rã   x   20 TE 
Família Brachycephalidae         
Barycholos ternetzi Razinha-da-mata x   x  40 TE, HE 
Família Leiuperidae         
Eupemphix nattereri Rã x   x x 60 TE 
Physalaemus centralis Rã x     20 TE 
Physalaemus cicada Rã   x   20 TE 
Physalaemus cuvieri Rã, rãzinha x x x x x 100 TE 
Pseudopaludicola sp. Rã    x  20 TE 
Família Cycloramphidae         
Odontophrynus carvalhoi Rã   x   20 TE,FO 
Odontophrynus cultripes Rã x   x  40 TE,FO 
Proceratophrys goyana Rã x     20 TE,FO 
CLASSE REPTILIA         
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DADOS SECUNDÁRIOSTAXA NOME COMUM 
1 2 3 4 5 

% DE 
OCORRÊNCIA 

HABITO ou 
ESTRATO 

Ordem Crocodylia         
Família Alligatoridae         
Paleosuchus palpebrosus Jacaré-coroa    x  20 SA 
Ordem Squamata         
Subordem Amphisbaenia         
Família Amphisbaenidae         
Amphisbaena alba Cobra-de-duas-cabeças  x x  x 60 FO 
Amphisbaena anamariae Cobra-de-duas-cabeças x x   x 60 FO 
Amphisbaena vermicularis Cobra-de-duas-cabeças x     20 FO 
Subordem Lacertilia ou Sauria         
Família Anguidae         
Ophiodes striatus Cobra-de-vidro x    x 40 TE, SF 
Família Gekkonidae         
Hemidactylus mabouya Lagartixa x  x x  60 SC 
Phyllopezus pollicaris Lagartixa x     20 SC 
Família Gymnophtalmidae         
Colobosaura modesta Lagartinho x     20 SF 
Micrablepharus maximiliani Lagartinho-do-rabo-azul     x 20 SF 
Família Iguanidae         
Iguana iguana Iguana, Camaleão   x   20 SC 
Família Polychrotidae         
Anolis chrysolepis Papa-vento x   x  40 SC 
Anolis meridionalis Lagarto    x  20 SC 
Polychrus acutirostris Lagarto-preguiça   x x  40 AR 
Família Scincidae         
Mabuya bistriata Lagarto-liso x x   x 60 SC 
Mabuya frenata Lagarto-liso x     20 SC 
Mabuya nigropunctata Lagarto-liso    x  20 SC 
Família Teiidae         
Ameiva ameiva Lagarto verde x x x x x 100 TE 
Cnemidophorus ocellifer Calanguinho   x   20 TE 
Tupinambis merianae Teiú, tiú x     20 TE 
Tupinambis quadrilineatus Teiú, tiú   x   20 TE 
Tupinambis teguixim Teiú, tiú  x x x x 80 TE 
Família Tropiduridae         
Tropidurus hispidus Lagarto-de-pedra   x   20 TE 
Tropidurus torquatus Lagarto-de-pedra x x x x x 100 TE 
Subordem Serpentes ou Ophidia         
Família Anomalepididae         
Liotyphlops beui Cobra-cega x     20 FO 
Família Leptotyphlopidae         
Leptotyphlops koppesi Fura-terra     x 20 SF 
Família Boidae         
Boa constrictor Jibóia x x x x x 100 SC 
Epicrates cenchria Salamanta   x   20 TE 
Eunectes murinus Sucuri x  x   40 SA 
Família Colubridae         
Apostolepis assimilis Falsa-coral  x    20 TE 
Atractus albuquerquei Cobra-da-terra x     20 TE 
Chironius flavolineatus Cobra-cipó x     20 AR 
Chironius quadricarinatus Cobra-cipó   x  x 40 AR 
Drymarchon corais Papa-pinto   x   20 TE 
Erythrolamprus aesculapii Falsa-coral   x   20 SF 
Helicops angulatus Cobra d'agua    x  20 AQ 
Helicops modestus Cobra d'agua  x   x 40 AQ 
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Liophis almadensis Jararaca-do-campo / Parelheira   x  x 40 TE 
Liophis poecilogyrus Cobra-do-lixo / Parelheira   x   20 TE 
Liophis reginae Parelheira x     20 TE 
Mastigodryas bifossatus Jararacussu-do-brejo   x  x 40 TE 
Oxyrhopus petola Falsa-coral x     20 TE 
Oxyrhopus rhombifer Falsa-coral     x 20 TE 
Oxyrhopus trigeminus Coral-falsa x    x 40 TE 
Philodryas olfersii Cobra-cipó   x  x 40 AR 
Pseudoboa nigra Cobra-preta x     20 TE 
Sibynomorphus mikanni Dormideira x    x 40 TE 
Spilotes pullatus Caninana x  x   40 SC 
Waglerophis merremi Boipeva   x   20 TE 
Família Elapidae         
Micrurus frontalis Coral-verdadeira   x  x 40 FO 
Família Viperidae         
Bothrops moojeni Jararaca x x x x x 100 TE 
Bothrops neuwieddi Jararaquinha   x   20 TE 
Crotalus durissus collilineatus Cascavel   x x x 60 TE 
Ordem Chelonia         
Família Chelidae         
Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha x x x  x 80 AQ 
Família Emydidae         
Trachemys dorbigni Tigre-d'água-brasileiro x     20 AQ 
Família Testudinidae         
Geochelone carbonaria Jabuti x  x   40 TE 
CLASSE AVES         
Ordem Tinamiformes         
Família Tinamidae         
Crypturellus parvirostris Inhambu-chororó x x x x x 100 T 
Crypturellus soui Tururim x     20 T 
Crypturellus tataupa Inhambu-chintã  x    20 T 
Crypturellus undulatus Jaó x x x x x 100 T 
Nothura maculosa Codorna-amarela  x x x x 80 T 
Nothura minor Codorna-mineira  x    20 T 
Rhynchotus rufescens Perdiz x x x x x 100 T 
Taoniscus nanus Inhambu-carapé  x    20 T 
Ordem Anseriformes         
Família Anhimidae         
Anhima cornuta Anhuma  x   x 40 T 
Família Anatidae         
SubFamília Dendrocygninae         
Dendrocygna bicolor Marreca-caneleira   x   20 AA 
Dendrocygna viduata Irerê  x x  x 60 AA 
SubFamília Anatinae         
Amazonetta brasiliensis Pé-vermelho  x x x x 80 AA 
Cairina moschata Pato-do-mato  x x x x 80 AA 
Ordem Galliformes         
Família Cracidae         
Crax fasciolata Mutum-de-penacho   x   20 T 
Penelope superciliaris Jacupemba x x x   60 T 
Ordem Podicipediformes         
Família Podicipedidae         
Podilymbus podiceps Mergulhão-caçador   x   20 AA 
Ordem Procellariiformes         
Família Phalacrocoracidae         
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Phalacrocorax brasilianus Biguá  x    20 AA 
Família Anhingidae         
Anhinga anhinga Biguatinga x x   x 60 AA 
Ordem Ciconiiformes         
Família Ardeidae         
Ardea alba Garça-branca-grande x x x x x 100 T/AA 
Ardea cocoi Garça-moura x   x x 60 T/AA 
Bubulcus ibis Garça-vaqueira x x x x x 100 T 
Butorides striata Socozinho x x x x x 100 T/AA 
Egretta thula Garça-branca-pequena  x x x x 80 T/AA 
Pilherodius pileatus Garça-real x x   x 60 T/AA 
Syrigma sibilatrix Maria-faceira x  x x  60 T 
Tigrisoma lineatum Socó-boi x  x   40 AA 
Família Threskiornithidae         
Mesembrinibis cayennensis Coró-coró x x x x x 100 T 
Theristicus caudatus Curicaca x x x x x 100 T 
Família Ciconiidae         
Mycteria americana Cabeça-seca   x x x 60 T/AA 
Ordem Cathartiformes         
Família Cathartidae         
Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha  x  x  40 T/A 
Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta x x x x x 100 T/A 
Sarcoramphus papa Urubu-rei x     20 T/A 
Ordem Falconiformes         
Família Accipitridae         
Accipiter superciliosus Gavião-miudinho     x 20 T/D 
Buteo albicaudatus Gavião-de-rabo-branco x x x   60 D 
Buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta x  x   40 D 
Buteo nitidus Gavião-pedrês x  x x  60 D 
Buteogallus urubitinga Gavião-preto x x   x 60 T/D 
Circus buffoni Gavião-do-banhado   x   20 T/D 
Elanus leucurus Gavião-peneira x x x x x 100 D/A 
Gampsonyx swainsonii Gaviãozinho   x  x 40 D/A 
Heterospizias meridionalis Gavião-caboclo  x x x  60 T/D 
Ictinia plumbea Sovi x x x  x 80 D/A 
Leptodon cayanensis Gavião-de-cabeça-cinza   x   20 EM/T 
Rostrhamus sociabilis Gavião-caramujeiro   x   20 T/AA 
Rupornis magnirostris Gavião-carijó x x x x x 100 D 
Spizaetus melanoleucus Gavião-pato   x   20 T 
Família Falconidae         
Caracara plancus Caracará x x x x x 100 T 
Falco femoralis Falcão-de-coleira x x x x x 100 T/D 
Falco rufigularis Cauré   x   20 T/D 
Falco sparverius Quiriquiri x x x x x 100 T/D 
Herpetotheres cachinnans Acauã x  x x x 80 D 
Micrastur semitorquatus Falcão-relógio   x   20 T 
Milvago chimachima Carrapateiro x x x x x 100 T/D 
Ordem Gruiformes         
Família Aramidae         
Aramus guarauna Carão   x   20 T 
Família Rallidae         
Aramides cajanea Saracura-três-potes x x x x x 100 T 
Laterallus viridis Sanã-castanha x     20 T 
Pardirallus nigricans Saracura-sanã  x x   40 T 
Porphyrio martinica Frango-d'água-azul  x x  x 60 T/AA 
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Porzana albicollis Sanã-carijó   x   20 T 
Heliornis fulica Picaparra  x    20 T 
Família Cariamidae         
Cariama cristata Seriema x x x x x 100 T 
Ordem Charadriiformes         
Família Charadriidae         
Vanellus chilensis Quero-quero x x x x x 100 T 
Família Scolopacidae         
Actitis macularius Maçarico-pintado   x   20 T/AA 
Tringa flavipes Maçarico-de-perna-amarela  x    20 T/AA 
Tringa solitaria Maçarico-solitário   x   20 T 
Família Jacanidae         
Jacana jacana Jaçanã x x x x  80 T 
Ordem Columbiformes         
Família Columbidae         
Claravis pretiosa Pararu-azul x  x   40 T 
Columba livia Pombo-doméstico     x 20 T 
Columbina minuta Rolinha-de-asa-canela   x   20 T/EM 
Columbina picui Rolinha-picui   x   20 T/EM 
Columbina squammata Fogo-apagou x x x x x 100 T 
Columbina talpacoti Rolinha-roxa x x x x x 100 T 
Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira x x x x x 100 T 
Leptotila verreauxi Juriti-pupu x   x  40 D 
Patagioenas cayennensis Pomba-galega x x x x  80 D 
Patagioenas picazuro Pombão x x x x x 100 T 
Patagioenas plumbea Pomba-amargosa x  x  x 60 T 
Patagioenas speciosa Pomba-trocal   x   20 D 
Uropelia campestris Rolinha-vaqueira     x 20 T 
Zenaida auriculata Pomba-de-bando x x x x x 100 T/EM 
Ordem Psittaciformes         
Família Psittacidae         
Alipiopsitta xanthops Papagaio-galego  x    20 D 
Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro x x x x x 100 D 
Amazona amazonica Curica   x x  40 D 
Ara ararauna Arara-canindé  x x x x 80 D 
Aratinga aurea Periquito-rei  x x x x 80 EM/D 
Aratinga auricapillus Jandaia-de-testa-vermelha x     20 T/D 
Aratinga cactorum Periquito-da-caatinga   x   20 D 
Aratinga jandaya Jandaia-verdadeira   x   20 EM/D 
Aratinga leucophthalma Periquitão-maracanã x x x   60 D 
Brotogeris chiriri Periquito-de-encontro-amarelo x x x x x 100 D 
Diopsittaca nobilis Maracanã-pequena  x x x x 80 T/D 
Forpus xanthopterygius Tuim x x x x x 100 D 
Orthopsittaca manilata Maracanã-do-buriti    x  20 D 
Pionus maximiliani Maitaca-verde   x   20 D 
Pyrrhura pfrimeri Tiriba-de-pfrimer   x   20 D 
Ordem Cuculiformes         
Família Cuculidae         
SubFamília Cuculinae         
Coccycua minuta Chincoã-pequeno x   x  40 D 
Coccyzus melacoryphus Papa-lagarta-acanelado x x    40 D 
Piaya cayana Alma-de-gato x x x x x 100 D 
Crotophaga ani Anu-preto x x x x x 100 T/D 
Guira guira Anu-branco x x x x x 100 T 
SubFamília Neomorphinae         
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Dromococcyx phasianellus Peixe-frito-verdadeiro  x    20 T 
Tapera naevia Saci x x x   60 T 
Ordem Strigiformes         
Família Tytonidae         
Tyto alba Coruja-da-igreja x x x x  80 D 
Família Strigidae         
Athene cunicularia Coruja-buraqueira x x x x x 100 T/SB 
Glaucidium brasilianum Caburé x x x  x 80 D 
Megascops choliba Corujinha-do-mato  x  x  40 D 
Rhinoptynx clamator Coruja-orelhuda   x   20 D 
Ordem Caprimulgiformes         
Família Nyctibiidae         
Nyctibius griseus Mãe-da-lua x   x  40 D 
Família Caprimulgidae         
Caprimulgus parvulus Bacurau-chintã x     20 T 
Caprimulgus rufus João-corta-pau x   x x 60 T 
Chordeiles acutipennis Bacurau-de-asa-fina   x   20 T 
Chordeiles pusillus Bacurauzinho   x   20 T 
Nyctidromus albicollis Bacurau x x x x x 100 T/SB 
Podager nacunda Corucão  x x   40 T 
Ordem Apodiformes         
Família Apodidae         
Chaetura meridionalis Andorinhão-do-temporal   x   20 D 
Tachornis squamata Tesourinha x x x   60 D 
Família Trochilidae         
SubFamília Phaethornithinae         
Glaucis hirsutus Balança-rabo-de-bico-torto x     20 SB 
Phaethornis pretrei Rabo-branco-acanelado x x x x x 100 SB 
Phaethornis ruber Rabo-branco-rubro   x   20 SB 
SubFamília Trochilinae         
Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde x x x x x 100 SB/EM 
Anthracothorax nigricollis Beija-flor-de-veste-preta   x x  40 SB 
Aphantochroa cirrochloris Beija-flor-cinza x     20 SB/EM 
Chlorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vemelho    x  20 SB 
Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-violeta x     20 SB/EM 
Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura x x x x x 100 SB 
Heliomaster longirostris Bico-reto-cinzento   x   20 SB 
Heliothryx auritus Beija-flor-de-bochecha-azul x     20 SB/EM 
Thalurania furcata Beija-flor-tesoura-verde x  x  x 60 SB 
Ordem Trogoniformes         
Família Trogonidae         
Trogon curucui Surucuá-de-barriga-vermelha x   x  40 D 
Trogon melanurus Surucuá-de-cauda-preta  x   x 40 D 
Trogon surrucura Surucuá-variado   x   20 D 
Ordem Coraciiformes         
Família Alcedinidae         
Ceryle torquatus Martim-pescador-grande x x x x x 100 SB/EM 
Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde x x x x x 100 SB/EM 
Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno x x x  x 80 SB/EM 
Família Momotidae         
Baryphthengus ruficapillus Juruva-verde   x   20 T/D 
Momotus momota Udu-de-coroa-azul x x x x  80 T/D 
Ordem Galbuliformes         
Família Galbulidae         
Galbula ruficauda Ariramba-de-cauda-ruiva x x x x x 100 EM 
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Família Bucconidae         
Chelidoptera tenebrosa Urubuzinho    x  20 D 
Monasa nigrifrons Chora-chuva-preto x x x x  80 EM/D 
Nonnula rubecula Macuru x     20 EM 
Nystalus chacuru João-bobo x x x   60 EM 
Nystalus maculatus Rapazinho-dos-velhos x  x   20 EM/D 
Ordem Piciformes         
Família Ramphastidae         
Pteroglossus aracari Araçari-de-bico-branco     x 20 EM/D 
Pteroglossus castanotis Araçari-castanho x   x  40 EM/D 
Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde  x    20 D 
Ramphastos toco Tucanuçu x x x x x 100 D 
Família Picidae         
Campephilus melanoleucos Pica-pau-de-topete-vermelho x  x  x 60 D 
Celeus flavescens Pica-pau-de-cabeça-amarela   x  x 40 EM/D 
Colaptes campestris Pica-pau-do-campo x x x x x 100 D 
Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado x  x x x 80 D 
Dryocopus lineatus Pica-pau-de-banda-branca x x x x x 100 D 
Melanerpes candidus Birro, pica-pau-branco x  x x x 80 EM/SB 
Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela     x 20 D 
Picumnus albosquamatus Pica-pau-anão-escamado x x x x x 100 D 
Picumnus pygmaeus Pica-pau-anão-pintado   x   20 EM/D 
Veniliornis passerinus Picapauzinho-anão x   x  40 D 
Ordem Passeriformes         
Família Thamnophilidae         
Cercomacra ferdinandi Chororó-de-goiás     x 20 SB 
Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa x     20 SB 
Formicivora rufa Papa-formiga-vermelho  x    20 T/SB 
Herpsilochmus atricapillus Chorozinho-de-chapéu-preto   x   20 SB 
Herpsilochmus pileatus Corozinho-de-boné   x   20 SB 
Taraba major Choró-boi x x x x  80 SB 
Thamnophilus doliatus Choca-barrada x x x x x 100 SB/EM 
Thamnophilus punctatus Choca-bate-cabo x  x x x 80 SB 
Família Dendrocolaptidae         
Campylorhamphus falcularius Arapaçu-de-bico-torto  x   x 40 SB/EM 
Campylorhamphus trochilirostris Arapaçu-beija-flor x   x  40 SB/EM 
Dendrocincla fuliginosa Arapaçu-pardo     x 20 EM 
Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande x  x  x 60 EM 
Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-de-cerrado x x x x x 100 EM 
Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde x  x x x 80 EM 
Xiphorhynchus guttatus Arapaçu-de-garganta-amarela x     20 EM 
Família Furnariidae         
Anumbius annumbi Cochicho  x    20 T/SB 
Furnarius rufus João-de-barro x x x x x 100 T 
Hylocryptus rectirostris Fura-barreira x  x x  60 SB 
Lochmias nematura João-porca   x   20 SB 
Phacellodomus rufifrons João-de-pau  x x   40 T 
Philydor rufum Limpa-folha-de-testa-baia  x x   40 T/SB 
Synallaxis frontalis Petrim    x  20 SB 
Synallaxis scutata Estrelinha-preta x x    40 SB 
Xenops rutilans Bico-virado-carijó    x  20 SB 
Família Tyrannidae         
SubFamília Pipromorphinae         
Corythopis delalandi Estalador x     20 EM/D 
Hemitriccus margaritaceiventer Sebinho-de-olho-de-ouro   x   20 EM 
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Hemitriccus striaticollis Sebinho-rajado-amarelo    x  20 EM 
Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo x   x  40 D 
Poecilotriccus latirostris Ferreirinho-de-cara-parda x   x  40 EM 
Poecilotriccus sylvia Ferreirinho-da-capoeira     x 20 EM/SB 
Todirostrum cinereum Ferreirinho-relógio x  x x x 80 SB/D 
SubFamília Elaeniinae         
Camptostoma obsoletum Risadinha   x   20 EM/D 
Culicivora caudacuta Papa-moscas-do-campo  x    20 D 
Elaenia flavogaster Guaracava-de-barriga-amarela x  x x  60 D 
Myiopagis caniceps Guaracava-cinzenta   x   20 EM/SB 
Myiopagis viridicata Guaracava-de-crista-alaranjada x     20 EM 
Myiornis auricularis Miudinho     x 20 SB 
Phaeomyias murina Bagageiro   x   20 D 
Phyllomyias fasciatus Piolhinho   x   20 D 
Platyrinchus mystaceus Patinho   x  x 40 D 
Suiriri suiriri Suiriri-cinzento  x   x 40 D 
Tolmomyias flaviventris Bico-chato-amarelo   x   20 D 
SubFamília Fluvicolinae         
Arundinicola leucocephala Freirinha x x  x x 80 EM/T 
Cnemotriccus fuscatus Guaracavuçu   x   20 D 
Colonia colonus Viuvinha x x x x x 100 D 
Fluvicola pica Lavadeira-do-norte     x 20 EM 
Hirundinea ferruginea Gibão-de-couro   x   20 SB 
Knipolegus lophotes Maria-preta-de-penacho     x 20 EM/D 
Lathrotriccus euleri Enferrujado x   x  40 D 
Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro    x  20 T 
Myiophobus fasciatus Filipe   x   20 D 
Xolmis cinereus Primavera   x x x 60 T/SB 
Xolmis irupero Noivinha   x   20 T/SB 
Xolmis velatus Noivinha-branca   x   20 T/SB 
SubFamília Tyranninae         
Casiornis rufus Caneleiro x     20 D/EM 
Empidonomus varius Peitica x     20 D 
Megarynchus pitangua Neinei x x x x x 100 T/D 
Myiarchus ferox Maria-cavaleira x  x x  60 EM/D 
Myiarchus swainsoni Irré   x   20 EM/D 
Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira-de-rabo-enferrujado     x 20 D 
Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado x x  x x 80 EM/D 
Myiozetetes cayanensis Bentevizinho-de-asa-ferrugínea x   x x 60 D 
Myiozetetes similis Bentevizinho-de-penacho-vermelho x   x  40 D 
Philohydor lictor Bentevizinho-do-brejo     x 20 D 
Pitangus sulphuratus Bem-te-vi x x x x x 100 T/D 
Sirystes sibilator Gritador     x 20 D/EM 
Tyrannus albogularis Suiriri-de-garganta-branca    x  20 D 
Tyrannus melancholicus Suiriri x x x x x 100 D 
Tyrannus savana Tesourinha x x    40 T/SB 
Tyrannus tyrannus Suiriri-valente     x 20 EM/D 
Família Pipridae         
Antilophia galeata Soldadinho x  x x x 80 EM/D 
Pipra fasciicauda Uirapuru-laranja x x   x 60 EM/D 
Família Tityridae         
Tityra inquisitor Anambé-branco-de-bochecha-parda x     20 EM 
Família Vireonidae         
Cyclarhis gujanensis Pitiguari x x x x x 100 SB/EM 
Hylophilus pectoralis Vite-vite-de-cabeça-cinza x     20 EM 
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Vireo olivaceus Juruviara x  x x  60 D 
Família Corvidae         
Cyanocorax cristatellus Gralha-do-campo   x  x 40 T/D 
Cyanocorax cyanopogon Gralha-cancã x  x x x 80 T/D 
Família Hirundinidae         
Hirundo rustica Andorinha-de-bando   x   20 A 
Progne chalybea Andorinha-doméstica-grande x x x x x 100 A 
Progne tapera Andorinha-do-campo x x  x x 80 A 
Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa  x  x x 60 A 
Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora x  x x x 80 A 
Tachycineta albiventer Andorinha-do-rio    x x 40 A 
Família Troglodytidae         
Thryothorus genibarbis Garrinchão-pai-avô    x  20 SB 
Thryothorus leucotis Garrinchão-de-barriga-vermelha x  x x x 80 T/SB 
Troglodytes musculus Corruíra x  x x x 80 T/SB 
Família Donacobiidae         
Donacobius atricapilla Japacanim x   x x 60 T/SB 
Família Polioptilidae         
Polioptila dumicola Balança-rabo-de-máscara x x x x x 100 D 
Polioptila plumbea Balança-rabo-de-chapéu-preto x     20 D 
Família Turdidae         
Turdus amaurochalinus Sabiá-poca x    x 40 T/D 
Turdus leucomelas Sabiá-barranco x x x x x 100 T/D 
Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira x x x  x 80 T/D 
Família Mimidae         
Mimus saturninus Sabiá-do-campo x x x x x 100 D 
Família Coerebidae         
Coereba flaveola Cambacica x x x x x 100 D 
Família Thraupidae         
Cissopis leverianus Tietinga x x   x 60 SB/EM 
Conirostrum speciosum Figuinha-de-rabo-castanho    x  20 D 
Cyanerpes cyaneus Saíra-beija-flor    x  20 D 
Dacnis cayana Saí-azul x  x x x 80 T/D 
Eucometis penicillata Pipira-da-taoca x   x x 60 D 
Hemithraupis guira Saíra-de-papo-preto x  x x x 80 D 
Nemosia pileata Saíra-de-chapéu-preto x   x  40 D 
Neothraupis fasciata Cigarra-do-campo  x x   40 SB 
Piranga flava Sanhaçu-de-fogo  x   x 40 D 
Ramphocelus carbo Pipira-vermelha x  x x x 80 SB/EM 
Tachyphonus rufus Pipira-preta x x x x x 100 SB/EM 
Tangara cayana Saíra-amarela x   x x 60 SB/D 
Tersina viridis Saí-andorinha x  x x x 80 D 
Thraupis palmarum Sanhaçu-do-coqueiro x x  x x 80 D 
Thraupis sayaca Sanhaçu-cinzento x x  x x 80 D 
Família Emberizidae         
Ammodramus humeralis Tico-tico-do-campo  x x x  60 T/SB 
Arremon flavirostris Tico-tico-de-bico-amarelo  x   x 40 T/SB 
Arremon taciturnus Tico-tico-de-bico-preto x   x  40 T/SB 
Charitospiza eucosma Mineirinho   x   20 T/SB 
Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei x   x  40 T/SB 
Coryphospingus pileatus Tico-tico-rei-cinza   x   20 T/SB 
Emberizoides herbicola Canário-do-campo  x    20 T 
Paroaria dominicana Cardeal-do-nordeste x     20 T/SB 
Poospiza cinerea Capacetinho-do-oco-do-pau  x    20 T/SB 
Sicalis citrina Canário-rasteiro   x   20 T 
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Sicalis flaveola Canário-da-terra-verdadeiro x x x x x 100 T 
Sporophila angolensis Curió x x x  x 80 T 
Sporophila bouvreuil Caboclinho   x   20 T 
Sporophila caerulescens Coleirinho x x x x x 100 SB 
Sporophila lineola Bigodinho x x    40 SB 
Sporophila maximiliani Bicudo  x    20 SB 
Sporophila nigricollis Baiano x  x x  60 SB 
Volatinia jacarina Tiziu x x x x x 100 SB 
Zonotrichia capensis Tico-tico x x x  x 80 SB 
Família Cardinalidae         
Cyanocompsa brissonii Azulão  x x   40 SB 
Saltator atricollis Bico-de-pimenta     x 20 SB 
Saltator maximus Tempera-viola x  x x x 80 SB 
Saltator similis Trinca-ferro-verdadeiro x  x x  60 SB 
Família Parulidae         
Basileuterus flaveolus Canário-do-mato x x x x  80 T/SB 
Basileuterus hypoleucus Pula-pula-de-barriga-branca x x  x x 80 D 
Basileuterus leucophrys Pula-pula-de-sobrancelha   x  x 40 D 
Geothlypis aequinoctialis Pia-cobra  x    20 D 
Parula pitiayumi Mariquita    x  20 D 
Família Icteridae         
Cacicus cela Xexéu x  x x x 80 EM/D 
Cacicus haemorrhous Guaxe x x x  x 80 EM/D 
Gnorimopsar chopi Graúna x x x x x 100 D 
Icterus cayanensis Encontro x x x x x 100 EM/D 
Molothrus bonariensis Vira-bosta x  x x x 80 T/D 
Psarocolius decumanus Japu  x x x x 80 D 
Pseudoleistes guirahuro Chopim-do-brejo   x  x 40 EM/D 
Sturnella militaris Polícia-inglesa-do-norte   x   20 T/SB 
Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do-sul    x  20 T/SB 
Família Fringillidae         
Carduelis magellanica Pintassilgo  x    20 D 
Euphonia chlorotica Fim-fim x x x x x 100 D 
Euphonia violacea Gaturamo-verdadeiro x   x x 60 D 
Família Estrildidae         
Estrilda astrild Bico-de-lacre x     20 D/EM 
Família Passeridae         
Passer domesticus Pardal  x x x x 80 T/D 
CLASSE MAMMALIA         
Ordem Carnivora         
Família Canidae         
Cerdocyon thous Cachorro-do-mato x x x x x 100 TE 
Chrysocyon brachyurus Lobo-guará x x x x x 100 TE 
Pseudalopex vetulus Raposa-do-campo x     20 TE 
Família Felidae         
Leopardus wiedii Gato-maracajá, gato-do-mato  x  x x 60 SC 
Herpailurus yaguarondi Gato mourisco  x  x  20 TE 
Leopardus pardalis Jaguatirica x x x x x 100 SC 
Leopardus tigrinus Gato-do-mato    x  20 SC 
Panthera onca Onça-pintada  x  x x 60 TE 
Puma concolor Sussuarana, Puma x x x x  80 TE 
Família Mustelidae         
Eira barbara Irara x x x x  80 SC 
Lutra longicaudis Lontra  x x x x 80 AQ 
Pteronura brasiliensis Ariranha   x   20 AQ 
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Família Procyonidae         
Nasua nasua Quati x x x x x 100 SC 
Procyon cancrivorus Mão-pelada x x x x x 100 SC 
Ordem Artiodactyla         
Família Cervidae         
Mazama americana Veado-mateiro x  x x  60 TE 
Mazana gouazoubira Veado-catingueiro x x x  x 80 TE 
Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro   x   20 TE 
Família Tayassuidae         
Pecari tajacu Cateto, Caititu x x x x  80 TE 
Tayassu pecari Queixada   x x  40 TE 
Ordem Perissodactyla         
Família Tapiridae         
Tapirus terrestris Anta x x  x  60 TE 
Ordem Xenarthra         
Família Dasypodidae         
Cabassous unicinctus Tatu-rabo-mole   x   20 SF 
Dasypus novemcinctus Tatu-folha/Tatu-galinha x x x x x 100 SF 
Euphractus sexcinctus Tatu-peludo/Tatu-peba x x x x x 100 SF 
Priodontes maximus Tatu-canastra   x   20 SF 
Família Myrmecophagidae         
Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira x x  x  60 TE 
Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim, Meleta x x x x x 100 SC 
Ordem Didelphimorphia         
Família Didelphidae         
Caluramys philander Cuica   x   20 SC 
Didelphis albiventris Gambá x x x x x 100 SC 
Gracilinanus agilis Catita-de-máscara   x   20 SC 
Gracilinanus emiliae Mucura x     20 SC 
Marmosa murina Mucura-verdadeira x     20 SC 
Micoureus demerarae Mucura x     20 SC 
Marmosa cinera Catitu   x   20 SC 
Monodelphis domestica Mucura/Catita x x x   60 SC 
Philander opossum Mucura x     20 SC 
Monodelphis kunsi Mucura x     20 SC 
Ordem Chiroptera         
Família Noctilionidae         
Noctilio leporinus Morcego   x   20 VO 
Família Phyllostomidae         
Anoura caudifera Morcego x   x  40 VO 
Anoura geoffroyi Morcego x     20 VO 
Chrotopterus auritus Morcego    x  20 VO 
Platyrrhinus lineatus Morcego    x  20 VO 
Subfamília Carolliinae         
Carollia perspicillata Morcego x   x  40 VO 
Subfamília Desmodontinae         
Desmodus rotundus Morcego-vampiro x x  x  60 VO 
Subfamília Glossophaginae         
Glossophaga soricina Morcego-beija-flor x   x  40 VO 
Subfamília Phyllostominae         
Micronycteris minuta Morcego  x    20 VO 
Phyllostomus hastatus Morcego x   x  40 VO 
Tadarida brasiliensis Morcego  x    20 VO 
Tonatia bidens Morcego x     20 VO 
Trachops cirrhosus Morcego  x   x 40 VO 
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Subfamília Stenodermatinae         
Artibeus cinereus Morcego    x  20 VO 
Artibeus jamaicensis Morcego x     20 VO 
Artibeus lituratus Morcego x   x  40 VO 
Artibeus planirostris Morcego x   x  40 VO 
Chiroderma villosum Morcego x     20 VO 
Uroderma bilobatum Morcego x     20 VO 
Subfamília Sturnirinae         
Sturnira lilium Morcego x   x  40 VO 
Família Vespertilionidae         
Eptesicus diminutus Morcego x     20 VO 
Eptesicus furinalis Morcego  x    20 VO 
Myotis nigricans Morcego    x  20 VO 
Ordem Lagomorpha         
Família Lepoidae         
Sylvilagus brasiliensis Coelho-do-mato, tapiti x x x x x 100 TE 
Ordem Primates         
Família Callithrichidae         
Callithrix jacchus Mico-estrela   x   20 AR 
Callithrix penicillata Mico-estrela x x x x x 100 AR 
Família Cebidae         
Alouatta caraya Guariba  x x x  60 AR 
Cebus apella Macaco-prego x x x x x 100 AR 
Ordem Rodentia         
Família Caviidae         
Cavia aperea Preá  x x  x 60 TE 
Kerodon rupestris Mocó   x   20 TE 
Família Dasyproctidae         
Agouti paca Paca x x x x x 100 TE 
Dasyprocta azarae Cutia x x x x x 100 TE 
Família Echimyidae         
Proechimys roberti Rato-de-espinho x x    40 TE 
Thrichomys apereoides Rato-do-mato  x x   40 TE 
Família Erethizontidae         
Coendou prehensilis Porco-espinho, Ouriço x   x  40 SC 
Coendou villosus Ouriço-cacheiro  x   x 40 SC 
Família Hydrochaeridae         
Hydrochaeris hydrochaeris Capivara x x x x x 100 SA 
Família Cricetidae         
Akodon cursor Rato   x   20 TE 
Akodon sp. Rato-silvestre x     20 TE 
Calomys callosus Rato-silvestre x     20 TE 
Calomys sp. Rato-silvestre x     20 TE 
Necromys lasiurus Rato-silvestre x     20 TE 
Nectomys rattus Rato-d’água x     20 SA 
Nectomys squamipes Rato-d'água x  x   40 SA 
Oecomys sp. Rato-silvestre x     20 TE 
Oligoryzomys sp. Camundongo x     20 SC 
Oryzomys capito Rato x  x   40 TE 
Oryzomys megacephalus Rato-silvestre x     20 TE 
Oryzomys sp. Rato-silvestre x     20 TE 
Oryzomys subflavus Rato-do-cerrado x  x   40 TE 
Oxymycterus roberti Rato-da-vereda   x   20 TE 
Riphidomys mastacalis Rato-da-árvore   x   20 AR 
Família Muridae         
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Mus musculus Camundongo x x   x 60 TE 
Rattus rattus Rato x x   x 60 TE 
Rattus norvegicus Ratazana  x   x 40 TE 
ICTIOFAUNA         
CLASSE ACTINOPTERYGII         
Ordem Characiformes         
Família Curimatidae         
Cyphocharax modestus Papa-terra; Saguiru   x x  50 Bentonico 
Steindachnerina corumbae Saguirú x     25 Bentonico 
Steindachnerina insculpta Saguirú   x x  50 Bentonico 
Família Prochilodontidae         
Prochilodus lineatus Papa-terra; Curimba x   x  50 Bentonico 
Prochilodus nigricans Papa-terra  x    25 Bentonico 
Família Anostomidae         
Leporinus affinis Piau Flamengo x     25 Necto-bentonico
Leporinus fasciatus Ferreirinha  x    25 Necto-bentonico
Leporinus friderici Piau Cabeça-gorda x   x  50 Necto-bentonico
Leporinus macrocephalus Piau-cabeça-grande x     25 Necto-bentonico
Leporinus microphthalmus Piau x x x x  100 Necto-bentonico
Leporinus octofasciatus Piau; Ferreirinha x   x  50 Necto-bentonico
Leporinus striatus Canivete  x  x  50 Necto-bentonico
Schizodon nasutus Piau; Ximboré x   x  50 Necto-bentonico
Família Parodontidae         
Apareiodon piracicabae Canivete x  x x  75 Necto-bentonico
Apareiodon sp. Canivete   x   25 Necto-bentonico
Parodon nasus Canivete x  x   50 Bentonico 
Família Acestrorhynchidae         
Acestrorhynchus lacustris Peixe-cachorro  x  x  50 Nectonico 
Familia Characidae         
Galeocharax knerii Peixe-cadela x     25 Nectonico 
Hyphessobrycon sp. Pequi   x   25 Nectonico 
Oligosarcus planaltinae Lambari-dentudo x  x   50 Necto-bentonico
Salminus brasiliensis Dourado x     25 Nectonico 
Salminus hilarii Tubarana x   x  50 Nectonico 
Subfamília Characidiinae         
Characidium fasciatum Charutinho x  x   50 Necto-bentonico
Characidium sp2. Charutinho   x   25 Necto-bentonico
Characidium sp3. Charutinho   x   25 Necto-bentonico
Serrapinnus sp. Charutinho   x   25 Necto-bentonico
Subfamília Tetragonopterinae         
Astyanax altiparanae Lambari x  x   50 Nectonico 
Astyanax bimaculatus Tambiu  x x x  75 Nectonico 
Astyanax eigenmanniorum Lambari x x x   75 Nectonico 
Astyanax fasciatus Lambari-do-rabo-vermelho x x x x  100 Nectonico 
Astyanax sp1 Piabinha   x   25 Nectonico 
Astyanax sp3 Piaba   x   25 Nectonico 
Bryconamericus sp. Pequira x  x   50 Nectonico 
Bryconamericus sp2 Pequira x  x   50 Nectonico 
Bryconamericus stramineus Pequira x  x   50 Nectonico 
Piabina argentea Pequira x  x x  75 Nectonico 
Subfamília Serrasalminae         
Myleus levis Pacu-peva x     25 Necto-bentonico
Myleus sp. Pacú x x    50 Necto-bentonico
Serrasalmus marginatus Piranha x x    50 Necto-bentonico
Serrasalmus spilopleura Piranha - amarela    x  25 Necto-bentonico
Subfamília Bryconinae         
Brycon orbignyanus Piracanjuba x     25 Nectonico 
Família Cynodontidae         
Rhaphiodon vulpinus Cachora x     25 Necto-bentonico
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Família Erythrinidae         
Hoplias malabaricus Traíra x x x x  100 Nectonico 
Ordem Cyprinodontiformes         
Família Poeciliidae         
Poecilia reticulata Guarú; Barrigudinho x x x x  100 Nectonico 
Ordem Gymnotiformes         
Família Gymnotidae         
Gymnotus carapo Morenita; Langüira x  x   50 Nectonico 
Família Sternopygidae         
Eigenmannia trilineata Tuvira; Langüira x  x x  75 Nectonico 
Sternopygus sp. Tuvira, peixe-espada  x    25 Nectonico 
Ordem Siluriformes         
Família Callichthyidae         
Aspidoras fuscoguttatus Cascudinho x  x x  75 Bentonico 
Corydoras sp. Limpa-vidro x  x   50 Bentonico 
Família Loricariidae         
Otocinclus sp. Cascudinho  x    25 Bentonico 
Subfamília Hypostominae         
Hypostomus ancistroides Cascudo-ferro x  x   50 Bentonico 
Hypostomus auroguttatus Cascudo x  x   50 Bentonico 
Hypostomus commersonii Cascudo x  x   50 Bentonico 
Hypostomus margaritifer Cascudo x  x   50 Bentonico 
Hypostomus regani Cascudo x  x   50 Bentonico 
Hypostomus wuchereri Cascudo    x  25 Bentonico 
Subfamília Loricariinae         
Loricaria sp. Cascudo  x    25 Bentonico 
Rineloricaria latirostris Cascudo-viola x  x x  75 Bentonico 
Família Heptapteridae         
Cetopsorhamdia sp. Mandizinho x  x   50 Bentonico 
Imparfinis schubarti Bagrinho x  x x  75 Necto-bentonico
Phenacorhamdia sp. Bagrinho x  x   50 Bentonico 
Pimelodella brasiliensis Mandi-chorão, bagre  x x x  75 Necto-bentonico
Pimelodella gracilis Mandi x     25 Necto-bentonico
Rhamdia quelen Bagre; Lobó x x x x  100 Necto-bentonico
Família Pimelodidae         
Pimelodus sp. Mandi-guaçú x x    50 Necto-bentonico
Família Trichomycteridae         
Trichomycterus sp. Candirú  x    25 Necto-bentonico
Ordem Perciformes         
Familia Cichlidae         
Apistogramma sp. Ciclídeos anões   x   25 Necto-bentonico
Cichlasoma paranaense Cará x  x x  75 Necto-bentonico
Crenicichla britskii Joaninha   x   25 Necto-bentonico
Crenicichla lacustris Joaninha  x    25 Necto-bentonico
Geophagus brasiliensis Cará  x  x  50 Necto-bentonico
Laetacara sp1. Cará   x   25 Necto-bentonico
Laetacara sp2. Cará   x   25 Necto-bentonico
Oreochromis sp. Tilápia  x    25 Necto-bentonico
Subfamília Pseudocrenilabrinae         
Tilapia rendalli Tilápia x  x   50 Necto-bentonico
Ordem Synbranchiformes         
Família Synbranchidae         
Synbranchus marmoratus Mussum x  x   50 Bentonico 

 
Legenda: Hábito/Estrato: AQ ou AA - Aquático, AR - Arborícola, SC - Escansorial, FO - Fossorial, SA - Semi-aquático, SF - Semi-
fossorial, TE ou T - Terrestre, VO - Voador, A - Aéreo, D - Dossel, EM - Estrato-médio, SB - Sub-bosque. 
Legenda: Dados Secundários: 

1. SEMARH 2007 - Inventário Faunístico NATURAE [Área 1]; 
2. DBO 1992 - Diagnóstico Ambiental do futuro Parque Ecológico [Área 2]; 
3. DBO 2001 - EIA Ecovilla Santa Branca [Área 3*]  
4. *Para a ictiofauna a Área 3 se refere ao dado secundário SANEAGO 2004 - CBA/FUNDAÇÃO AROEIRA, Monitoramento 

e Manejo da Ictiofauana do Rio João Leite;    
5. SANEAGO 2006 - FUNAPE, Relatório Final Área a jusante e a montante do PEAMP [Área 4];  
6. SANEAGO 1992 - TECON, EIA Implantação do Reservatório de Acumulação do Rio João Leite [Área 5]) 
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1. VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO 

Este encarte trata do planejamento da Unidade de Conservação e da região na qual se 

insere sua Zona de Amortecimento. 

Historicamente o processo de planejamento de Unidades de Conservação no Brasil 

seguia a metodologia de programas e subprogramas de manejo (MILLER, 1998), após 2002 

estão sendo utilizadas as diretrizes estabelecidas no “Roteiro Metodológico de Planejamento: 

Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas” (IBAMA, 2002) por uma nova 

abordagem metodológica: Planejamento por áreas de atuação”. 

A metodologia de planejamento por áreas de atuação visa estruturar as ações das 

Unidades de Conservação numa abordagem espacial, muito embora seja possível uma visão 

programática daquelas. Com a incorporação da ferramenta de planejamento estratégico, são 

identificadas objetivamente as condições positivas e negativas que catalisam o tratamento das 

ações a serem empreendidas nas UCs e em sua região de influência. 

Define-se assim a nova metodologia de planejamento por áreas de atuação como 

aquela que, identificando as áreas focais para atuação da administração da Unidade de 

Conservação, tanto em seu interior quanto em seu exterior (áreas estratégicas), estabelece as 

ações a serem desenvolvidas em cada uma destas áreas, organizando seu planejamento 

segundo temas de ação. 

Desta forma, com base no diagnóstico da UC e seu entorno, são estabelecidos os 

objetivos específicos de manejo e, em seguida, uma gradação de uso para a área por meio do 

zoneamento. Posteriormente, são identificadas as áreas estratégicas nas quais serão 

propostas as linhas de ação nos diferentes temas programáticos, estas são compostas por 

atividades, subatividades e normas específicas. As normas gerais de manejo estabelecem a 

orientação para procedimentos gerais da Unidade e as ações voltadas para toda a UC e sua 

zona de amortecimento são agrupadas nas ações gerenciais gerais. 

Finalmente, é estabelecido um cronograma físico-financeiro onde são detalhados os 

custos prováveis para as ações propostas, permitindo uma estimativa do custo total ou parcial 

para a implantação do Plano de Manejo, identificando ainda fontes potenciais de 

financiamento, num horizonte de cinco anos. 

Os Projetos Específicos detalharão posteriormente algumas atividades propostas, em 

especial aquelas que envolvem conhecimentos específicos, tais como os projetos construtivos. 
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A monitoria e a avaliação do Plano de Manejo fornecerão novas informações para o 

diagnóstico e a revisão do planejamento, retro-alimentando e aprimorando o manejo da UC. 

Durante a revisão do planejamento das Unidades de Conservação, quer seja um plano 

de manejo ou um plano de ação emergencial, é feita uma análise de forma a avaliar e subsidiar 

as ações que foram desenvolvidas e os motivos levantados pelos quais determinadas 

atividades ou programas obtiveram ou não êxito.  

Após tal análise são feitos estudos complementares ou atualizadas as informações 

disponíveis para subsidiar a revisão do plano de manejo para aí então, serem propostos novos 

programas e/ou atividades, ou até mesmo reforçando as propostas existentes. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MANEJO 

As unidades de proteção integral, assim também classificado o PEAMP (Lei 9985/2000-

SNUC e Lei 14247/2002-SEUC), têm como objetivo básico a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

De acordo com as Leis 11.878/92 e 13.846/01 de criação do PEAMP, o Parque tem o 

objetivo de proteger a fauna, a flora e os recursos naturais, em ordem a garantir o 

aproveitamento sustentável do potencial turístico. Os objetivos do seu manejo são: 

1- Pesquisa - fomentar o conhecimento e fornecer subsídios para a conservação e o 

manejo dos seus recursos naturais e da sua Zona de Amortecimento; 

2 - Proteção - manter a integridade física da unidade de conservação, seus recursos 

naturais, biodiversidade e ecossistemas, através de linhas de ações básicas direcionadas à 

prevenção e controle ambiental; 

3 - Uso público - promover a integração com a comunidade para a conscientização do 

conjunto dos atores que desenvolve ou desenvolverá algum tipo de atividade no PEAMP e 

Zona de Amortecimento. Transformar a população residente no seu entorno em agentes de 

proteção do patrimônio natural, sensibilizando sobre as necessidades de usar os recursos 

naturais de forma adequada; 

4 - Gestão - gerir a implantação e monitorar a execução do Plano de Manejo. 
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3. AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UC 

Segundo o Quadro 1 abaixo, o PEAMP tem restrições tanto em relação ao ambiente 

interno quanto ao externo. No ambiente interno, têm-se aspectos como: incêndios florestais, 

caça (observada por pesquisadores com pesquisas no Parque), atropelamentos da fauna, 

fauna exótica (cachorros e gado), número excessivo de acessos e ainda grandes áreas a 

serem recuperadas com degradação ambiental (principalmente capim) e áreas com 

vulnerabilidade à erosão. As degradações ambientais ocorreram anteriormente também em 

função de desmatamentos para atividades desenvolvidas nas fazendas que compõem hoje o 

PEAMP. No que diz respeito ao ambiente externo, a região sofre e irá sofrer pressão de 

urbanização na zona de amortecimento, de atividades agropecuárias, dentre outras formas de 

degradação ambiental e as queimadas tendo principalmente como meio a BR-060/153. Para a 

manutenção das características positivas do PEAMP como a biodiversidade, a exclusividade da 

composição vegetal (mata estacional) e a diversidade de ambientes, faz-se necessário a 

implantação do plano de manejo de forma plena, efetiva e eficaz. 

Quadro 1. Avaliação estratégica quanto às restrições internas e externas ao PEAMP 
(Goiânia, 2007). 

AMBIENTE   
INTERNO EXTERNO 

PREMISSAS 

Forças 
restritivas 

1- Incêndios Florestais 
2 - Caça 
3 Atropelamento da fauna 
4- Fauna Exótica 
5- Número excessivo de possíveis 

acessos 
6- Áreas com adensamento de capim 
7- Atividades impactantes 
8- Áreas com vulnerabilidade à 

erosão 

Ameaças 
1- Redução da 

biodiversidade 
2- Atropelamento da fauna 
3- Degradação ambiental 
4-Atividades agropecuárias 

com interferência no 
interior do PEAMP 

Defensiva ou de 
recuperação 

1- Fiscalização 
2- Conscientização 
3- Melhor uso do solo 
4- Recuperação de áreas 

degradadas 
5- Redução de velocidade 

na rodovia 

Forças 
impulsoras 

1- Riqueza de espécies 
2- Exclusividade da composição 

vegetal 
3- Diversidade de ambientes 

Oportunidades 
1- Observações 
2- Pesquisa 
3- Contemplação 

Ofensivas ou de avanço 
1- Implantação do Plano 

de Manejo 
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4. ZONEAMENTO DO PEAMP 

De acordo com o Art 2º do SNUC, entende-se por zoneamento a “definição de setores 

ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas específicas, 

com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da UC 

possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

Zonas são células, setores ou parcelas homogêneas que expressam espacialmente os 

padrões físico-bióticos, bem como características dos processos de uso e ocupação do solo. 

As zonas estabelecidas neste documento estão baseadas no Regulamento dos 

Parques Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto n° 84.017, de 21/09/1979 e pelo “Roteiro 

Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica” do 

IBAMA (2002). 

O zoneamento proposto pelo Plano de Manejo não observou totalmente o gradiente de 

proteção, como definido por Miller (1998), em que as zonas que requerem maior grau de 

proteção deveriam estar no interior da unidade, ou circundadas por outras zonas, assim, 

levando em conta a estrutura florestal das áreas e garantindo a maior área dos remanescentes 

de formações florestais estacionais (Decídua e Semidecídua). 

O estabelecimento das áreas estratégicas tem seu respaldo na lei do SNUC, onde diz 

que o órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da zona de amortecimento e dos 

corredores ecológicos de uma unidade de conservação. 

4.1. METODOLOGIA PARA IDENTIFICAÇÃO E CONCEITUAÇÃO DAS ZONAS 

4.1.1. ENFOQUE PARTICIPATIVO 

A opção de trabalhar com enfoque participativo levou à definição de alguns princípios 

que norteiam a elaboração do zoneamento, como: 

1- Os agentes envolvidos são os autores do Planejamento (zoneamento e programas) - 

o papel da consultoria é de mediar o processo de negociação entre o órgão gestor, agentes 

envolvidos e organizações parceiras nas decisões sobre o zoneamento e programas; 
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2- Processo cumulativo integrando a contribuição dos diversos atores interessados - 

para garantir um processo participativo todos os produtos passíveis de apropriação pelos 

agentes envolvidos, principalmente o Conselho Consultivo da APA (entidade atuante na zona 

de amortecimento do PEAMP), privilegiou um processo de elaboração gradual; 

3- Considerar a ocupação e uso dos recursos no entorno do PEAMP; 

4- Garantir maior proteção à biodiversidade do PEAMP - o zoneamento proposto 

buscou garantir a preservação de áreas com uma maior representatividade da biodiversidade e 

proteger os remanescentes das formações florestais estacionais; 

5- Evitar linhas secas no limite das zonas - com exceção das linhas físicas como 

estradas e acessos (aceiros), evitou-se ao máximo o uso de linhas secas. Assim, sempre que 

possível, adotou-se divisores de água e acidentes naturais de fácil identificação do local; 

6- Consulta a especialistas - a consulta a especialistas serviu essencialmente para 

validar o pré-zoneamento proposto e levantar sugestões para finalização do zoneamento. 

4.1.2. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PARA O ZONEAMENTO 

O Zoneamento foi desenvolvido a partir de um trabalho preliminar envolvendo as 

equipes do ITCO, da SEMARH e da SANEAGO, seguido de consultas com o Conselho 

Consultivo e outros atores representantes das comunidades inseridas na Zona de Amortecimento. 

A seqüência metodológica implementada buscou manter o enfoque participativo adotado desde 

o início da elaboração do Plano de Manejo. Todavia, o ordenamento das etapas ficou 

condicionado aos prazos estabelecidos para a execução das atividades.  

Os dados para a formulação do Zoneamento foram obtidos a partir da análise das 

cartas temáticas de geomorfologia, geologia, solos e aptidão agrícola, potencial hidrológico, 

gerando o mapa de vulnerabilidade do meio físico mais vegetação, análise da fragmentação, 

corredores ecológicos, e uso atual do solo na zona de amortecimento. Para os mapas 

elaborados foram utilizados: mosaico de imagens do satélite CBERS 2, sensor CCD, de julho 

de 2005, georreferenciada por GPS de navegação, composição R3B2G4, com resolução 

espacial de 20 m; mosaico de imagens do satélite QuickBird de abril e maio de 2006, 

georreferenciada com GPS geodésico, ortorretificada, composição R3G2B1 e resolução 

espacial de 0,61 m; bem como visitas a campo, amostragens e análises laboratoriais. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
16 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

A atualização das informações em escala 1:25.000 e a revisão de literatura específica 

sobre estudos ambientais realizados no PEAMP, forneceram elementos adicionais para a 

caracterização dos recursos existentes nas diferentes áreas propostas no zoneamento. Os 

resultados deste Diagnóstico e as Oficinas de Planejamento orientaram a formulação das 

normas de uso das áreas de manejo.  

Seqüência Metodológica  

(i) Etapa preparatória (Geração de dados): Nesta etapa o técnico responsável pelo 

SIG compilou e revisou imagens e feições já existentes; produziu a base cartográfica do 

Parque na escala 1:25.000; fez consultas aos coordenadores de cada meio (Físico, Biótico e 

Socioeconômico) na elaboração dos Encartes 1,2 e 3 para produção dos mapas temáticos na 

escala 1:25.000 (Figura 1). 

FIGURA 1: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE ZONEAMENTO FASE II DO PEAMP: ETAPA 
PREPARATÓRIA - GERAÇÃO DE DADOS (GOIÂNIA, 2007). 

 

(ii) Etapa exploratória (Identificação das Zonas Ambientais): Nesta etapa os técnicos 

do ITCO, com base no diagnóstico (Encarte 2 e 3), exploraram as possibilidades, fazendo a 

sobreposição de cartas temáticas e listando as áreas com finalidade de proteção e as de uso 

intensivo compatíveis com a realidade do PEAMP. Deste trabalho resultou um primeiro esboço 

do Zoneamento e das normas de uso de cada área proposta (Figura 2). 

IMAGEM SATÉLITE 

Base Cartográfica do 
PEAMP 1:25.000 

Oficina de 
Planejamento 

Bases Oficiais 

Encarte 
1, 2 e 3 

 
 

 
MAPAS 

TEMÁTICOS 

Bases da APA 
João Leite 
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FIGURA 2: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE ZONEAMENTO FASE II DO PEAMP: ETAPA 
EXPLORATÓRIA - ZONAS AMBIENTAIS (GOIÂNIA, 2007). 

 

(iii) Consolidação do Zoneamento (Conceituação, normas e programas): O esboço 

desenvolvido na etapa anterior foi aperfeiçoado em um trabalho coletivo nas oficinas de 

planejamento, realizadas em duas reuniões específicas com o Conselho da APA e outros 

representantes das comunidades inseridas na Zona de Amortecimento, como também reuniões 

técnicas. As sugestões apresentadas nas oficinas foram incorporadas nos estudos do Encarte 

2 e 3 e Planejamento / Zoneamento (Figura 3). 

FIGURA 3: FLUXOGRAMA DA METODOLOGIA DE ZONEAMENTO FASE II DO PEAMP: ETAPA 
CONSOLIDATÓRIA- ZONAS, CONCEITUAÇÃO, NORMAS E PROGRAMAS (GOIÂNIA, 2007). 
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HISTÓRICO CULTURAL 
E RECUPERAÇÃO. 

 
 

 

MAPAS TEMÁTICOS 
DO MEIO FÍSICO 

 

 
MAPAS TEMÁTICOS 
DO MEIO BIÓTICO 

MAPA ATUAL DO USO 
DO SOLO 

ÁREAS COM FINALIDADE 
DE USO INTENSIVO: 

USO INTENSIVO; 
USO ESPECIAL 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
18 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

4.2. DESCRIÇÃO DAS ZONAS ESTABELECIDAS PARA O PEAMP 

Para atender aos objetivos gerais das Unidades de Conservação e dos Parques (SNUC 

e SEUC), como um todo, e ao objetivo específico do PEAMP, e com base na sua identificação 

foi estabelecido o zoneamento da unidade pelas zonas sugeridas e definidas no Roteiro 

Metodológico (IBAMA 2002), as Normas Gerais para o PEAMP e Normas Gerais para cada 

Zona: 

1. Primitiva; 

2. Uso extensivo; 

3. Uso Intensivo; 

4. Histórico Cultural; 

5. Uso Especial; 

6. Recuperação; 

4.2.1. ZONA PRIMITIVA 

A zona primitiva é composta de áreas naturais e que tenham ocorrido pequena ou 

mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de 

grande valor científico. Deve possuir características de transição entre a Zona Intangível e a 

Zona de Uso Extensivo (zonas citadas no roteiro metodológico). 

Objetivo Geral 

Preservar o ambiente natural, possibilitando seus processos ecológicos e a realização 

de pesquisa científica de baixo impacto. 

Objetivos Específicos 

- Assegurar maior proteção à vegetação de mata seca e sua fauna associada; 

- Proteger porção significativa das áreas de declive do PEAMP; 

- Garantir a continuidade dos processos naturais de sucessão ecológica dos 

ecossistemas que, entre outras condições, contribuirão de forma efetiva à estabilização dos 

corredores ecológicos; 

- Proporcionar visitações de modo restrito (acompanhadas); 

- Favorecer pesquisa científica em ambientes mais protegidos. 
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Limites 

Três dos quatro blocos do PEAMP compõem parte desta zona: 

Bloco 1 - Tamanduá: Esta zona ocupa uma área de 666,714 ha dividida em duas partes 

zona Primitiva Tamanduá 1 (PT1) de 149,626 ha e PT2 de 517,088 ha, ambas limitadas por 

Zonas de Uso Extensivo e limites do PEAMP (correspondente à Área Ambiental Homogênea 

de Conservação de Uso Controlado 1 - AHUC-1 da APA). 

A PT1 inicia no ponto 47 (700679.50697, 8167611.07687) no limite do PEAMP com a 

trilha do Bananal, segue por esta até o encontro com a trilha Macaúba, segue por esta até o 

ponto 48 (699480.55996, 8167862.74740) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 47 

inicial. 

A PT2 tem início no ponto 44 (698667.73695, 8171158.96198) no limite do PEAMP com 

a trilha do Tamanduá, segue por esta até o ponto 45 (700239.91158, 8168559.32558), daí 

segue em rumo certo até o ponto 49 (700675.33880, 8168810.53758) no limite do PEAMP, 

segue por este até o ponto 50 (701199.97034, 8170591.96976) na trilha da Carapina, segue 

por esta até o ponto 51 (699285.88141, 8171881.12892) à 100 m ao sul da Rodovia BR-

060/153, segue paralelo a esta à 100 m sul até o ponto 52 (698935.91582, 8171642.68708) no 

limite do PEAMP, segue por este até o ponto 44 inicial. 

Bloco 2 - Cana-Brava: A zona Primitiva Cana-Brava 1 (PC1) ocupa uma área de 

562,621 ha e limita-se com a zona de recuperação e parte da faixa de proteção do reservatório 

da barragem do Ribeirão João Leite (correspondente à Zona de Proteção do Reservatório 

Ribeirão João Leite - ZPRJL, segundo o zoneamento da APA) e limites do PEAMP 

(correspondente à AHUC-1, segundo o zoneamento da APA). 

A PC1 inicia no ponto 58 (697921.22237, 8173959.07540) no limite do PEAMP com o 

córrego Barreiro, segue por este até o encontro com a trilha do Barreiro, segue por esta até o 

ponto 59 (696438.12815, 8173593.59167) no limite do PEAMP, segue por este começando em 

direção noroeste até o ponto 58 inicial. 

Bloco 4 - Ipês: A zona Primitiva Ipês 1 (PI1) ocupa uma área de 803,295 ha e limita-se 

com Zonas de recuperação, de Uso Especial e parte da Proteção do Reservatório do João 

Leite e AHUC-1 da APA. Esta zona inicia-se no ponto 1 (692224.72901, 8167625.92551) no 

limite do PEAMP e limite da Zona de Recuperação Ipês 1 (RI1), segue por este até o limite do 

PEAMP, segue por este até o limite da Zona de Recuperação Ipês 2 (RI2), segue por este até 
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o limite o PEAMP, segue por este até o limite da Zona de Recuperação Ipês 3 (RI3), segue por 

este até o limite do PEAMP, segue por este até o ponto 1 inicial. 

Ocupa uma área total de 2.032,63 ha, o que corresponde a 64,49 % do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Vegetação da mata seca protegida. 

- Conhecimentos científicos sobre a área ampliados.  

- Processos de erosão minimizados e contidos. 

- Refúgio para a fauna local assegurado. 

- Visitação restrita e controlada. 

Indicadores 

- Aumento do número de pesquisas desenvolvidas nessa zona. 

- Trânsito de pessoas nessa área controlado. 

- Inexistência de ocorrências de desmatamento, extrativismo vegetal e caça. 

- Diminuição do assoreamento nos córregos Carapina e Tamanduá. 

- Vulnerabilidade controlada.  

Normas Gerais 

As atividades permitidas serão a fiscalização, pesquisa, o monitoramento ambiental, a 

visitação com restrições, desde que não comprometam a integridade dos ecossistemas. 

Nesta zona a visitação será restrita a contemplação. 

A pesquisa e o monitoramento ambiental serão incentivados nessa zona. 

As pesquisas desenvolvidas nesta zona necessitam de autorização especial da 

SEMARH e ou Chefe da Unidade quando delegado, que analisarão o assunto à luz da 

legislação vigente, conforme Resolução CEMAM 029/2003.  

A coleta de espécimes da flora e fauna é proibida sem projeto específico e aprovado 

pela SEMARH.  

Não serão permitidas instalações de infra-estrutura sem projetos básicos aprovados. 
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A fiscalização nesta zona será constante. 

A interpretação dos atributos desta zona se dará somente através de folhetos e/ou 

recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes. 

É proibido o tráfego de veículos no interior desta zona, exceto em ocasiões especiais e 

voltadas à proteção do PEAMP.  

É proibido o depósito de resíduos de quaisquer natureza no interior desta zona. 

4.2.2. ZONA DE USO EXTENSIVO 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 

alguma alteração antrópica, caracterizando-se como uma transição entre a Zona Primitiva e a 

Zona de Uso Intensivo.  

Objetivo Geral 

Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, permitindo o acesso do 

público para fins educativos e recreativos, além da proteção, da pesquisa e do monitoramento. 

Objetivos Específicos 

- Propiciar condições de maior controle e manejo do PEAMP, de modo a evitar o 

acesso de pessoas não autorizadas. 

- Maior controle e prevenção da ocorrência de incêndios. 

- Proteger amostras de ambientes vegetais do Cerrado, não contemplados na Zona 

Primitiva. 

- Incentivar atividades de pesquisa científica conforme Resolução CEMAM 029/2003 e 

monitoramento ambiental. 

- Incentivar atividades de visitação monitorada em contato mais amplo com a natureza. 

- Possibilitar a realização de atividades de divulgação e valorização do Parque. 

- Oferecer oportunidades de visitação às pessoas com habilidades diferenciadas 

(necessidades especiais). 

Limites 

É a segunda maior zona presente no bloco Tamanduá, fazendo limites com as zonas 

Primitivas, Histórico Cultural, de Uso Especial, de Recuperação e parte das ZPRJL e AHCUC-1 

da APA, ocupando uma área de 502,80 ha, o que corresponde a 15,95% do PEAMP. 
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Esta zona está dividida em duas partes, a zona de Uso Extensivo Tamanduá 1 (ExT1) 

localizada entre as Zonas RS2, RT1, PT1, PT2 e EsT1 (Pontos 40 ao 48), com área de 

360,421 há; e a ExT2 localizada entre as Zonas HT1, HT2, EsT2 e PT2 (Pontos 50,51, 53 ao 

57), com área de 142,374 ha. 

Resultados Esperados 

- Vegetação protegida; 

- Visitação e circulação controladas de pessoas; 

- Focos de incêndios reduzidos. 

Indicadores 

- Número de ocorrências de focos de incêndios; 

- Número de visitantes na Zona; 

- Número de ocorrências de pessoas circulando por áreas proibidas. 

Normas Gerais 

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

e a fiscalização. 

Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos recursos 

naturais e a recreação, sempre em harmonia com a paisagem. 

As atividades de interpretação e recreação terão em conta facilitar a compreensão e a 

apreciação dos recursos naturais das áreas pelos visitantes. 

Essa zona será constantemente fiscalizada. 

O trânsito de veículos só poderá ser feito a baixas velocidades (máximo de 40 km) 

somente até o acesso das trilhas e quando autorizado. 

É expressamente proibido o uso de buzinas nesta zona. 

Dentro desta Zona, as áreas de uso público serão especialmente controladas. 

Recomenda-se a erradicação das espécies exóticas encontradas nesta Zona, dando-se 

prioridade àquelas definidas em estudos específicos, priorizando a utilização de técnicas de 

erradicação natural ou naturalmente induzida. 
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O acesso dos visitantes, acompanhados de pessoal capacitado, deverá ser precedido 

dos devidos esclarecimentos sobre as normas de segurança pré-determinadas. 

As pesquisas científicas serão incentivadas nesta Zona. 

4.2.3. ZONA DE USO INTENSIVO 

É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sendo o ambiente 

mantido o mais próximo possível do natural, possibilitando o uso público intensivo em sítios 

estabelecidos.  

Objetivo Geral  

Facilitar a recreação intensiva e educação ambiental em harmonia com o ambiente. 

Objetivos Específicos  

- Permitir ao visitante o contato com a natureza do PEAMP, além de permitir a 

instalação de infra-estrutura para recepcionar e desenvolver as atividades previstas no 

programa de uso público; 

- Propiciar a recreação intensiva através de caminhadas, bicicletas e outras atividades 

educacionais com passeios em trilhas interpretativas; 

- Oferecer um circuito de mountain bike; 

- Possibilitar aos visitantes informações sobre o Parque, bem como outros assuntos 

relacionados à conservação dos recursos naturais; 

- Proporcionar atividades de educação ambiental, pesquisa científica e monitoramento 

ambiental; 

- Oferecer instalações para o desenvolvimento das ações de administração e proteção. 

Limites 

Esta zona está inserida apenas no Bloco 3 - Sede e localiza-se na área da nova sede 

do PEAMP, dividida em 2 partes, limitada pela rodovia BR-060/153, pelas zonas de Uso 

Especial, de Recuperação e as ZPRJL e AHCUC-1 da APA.  

A zona de Uso Intensivo Sede 1 (IS1) inicia no ponto 33 (696480.52702, 

8169896.61646) no limite do PEAMP, à 100 m norte da estrada de acesso à sede do PEAMP, 

segue paralelo a esta à 100 m até o ponto 34 (696991.62229, 8170466.62778) no limite do 

PEAMP, segue por este até o ponto 33 inicial e possui uma área de 32,656 ha. 
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A IS2, com 8,541 ha de área, tem início no ponto 35 (697136.65920, 8170328.80451) 

no limite do PEAMP, à 100 m leste da estrada de acesso à sede do PEAMP, segue paralelo a 

esta à 100 m até o ponto 36 (697266.26180, 8169794.13110) à 100 m oeste da Rodovia BR-

060/153, segue paralelo a esta à 100 m até o ponto 37 (697369.52945, 8170107.51643) no 

limite do PEAMP, segue por este até o ponto 35 inicial. 

Ocupa uma área total de 41,20 ha, o que corresponde a 1,31 % do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Visitação existente e controlada; 

- Circulação controlada de pessoas; 

- Infra-estrutura para pesquisa, educação ambiental e monitoramento instalado. 

Indicadores 

- Número de visitantes e pesquisadores na área; 

- Número de ocorrências de pessoas circulando por áreas proibidas; 

- Número de pesquisas em desenvolvimento. 

Normas Gerais 

As atividades permitidas serão as visitações, a recreação, a pesquisa, o monitoramento 

ambiental e a fiscalização. 

O Centro de Visitantes (Estação Ciência) e outros serviços oferecidos ao público, como 

lanchonetes e instalações para serviços de guias condutores e sua infra-estrutura, somente 

poderão estar localizados nesta zona. 

Nesta zona será permitida a instalação de mesas para piquenique, abrigos, lixeiras, 

trilhas e camping nos locais apropriados com aprovação de seus projetos/estudos de 

viabilidade. 

A utilização das infra-estruturas desta zona será orientada por estudos da capacidade 

de suporte estabelecida para elas. 

Todas as construções e reformas deverão estar em harmonia e integradas com o meio 

ambiente, em áreas já alteradas, respeitando toda vegetação ao seu redor. Os materiais para a 

construção ou a reforma de quaisquer infra-estruturas não poderão ser retirados dos recursos 

naturais da Unidade. 
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As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e as práticas de 

conservação da natureza. 

As construções em ambientes naturais, onde precisamente o objetivo é aproveitar do 

meio natural ali existente, deverão ser feitas de tal maneira que se altere o mínimo a paisagem. 

Esta zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa ou indicativa. 

O trânsito de veículos será feito a baixas velocidades (máximo de 40 km) até o acesso 

aos estacionamentos. 

É proibido o uso de buzinas nesta zona. 

Os efluentes deverão receber tratamento suficiente para não contaminarem rios, 

córregos, nascentes e o reservatório da Barragem do João Leite e deve-se priorizar tecnologias 

alternativas de baixo impacto. 

Os resíduos sólidos gerados nestas instalações deverão ser retirados do PEAMP e 

depositados em local adequado a este fim. 

Esta zona será intensamente fiscalizada, diuturnamente, dado o seu caráter intensivo. 

O controle de visitação será rigorosamente cumprido. 

Atividades de educação ambiental deverão ser intensificadas nesta área. 

Será permitida a recomposição da vegetação somente com espécies nativas, quando 

necessário para fins ornamentais, propiciar sombra e ou recuperação de áreas degradadas. 

4.2.4. ZONA DE USO ESPECIAL 

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da 

Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Esta deve ser controlada 

de forma a não conflitar com seu caráter natural e deve localizar-se, sempre que possível, na 

periferia da Unidade de Conservação.  

Objetivo Geral 

Centralizar a administração e os serviços do PEAMP, comportando as infra-estruturas 

para as atividades dos funcionários e pesquisadores, além dos aceiros. 
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Objetivos Específicos 

- Maior controle e prevenção à ocorrência de incêndios. 

- Minimizar a taxa de mortalidade da fauna por atropelamento. 

- Sediar alojamento para pesquisadores, manutenção e serviços gerais. 

- Recuperar áreas degradadas junto à faixa de domínio da BR-060/153. 

Limites 

Esta zona está presente em 2 blocos do PEAMP e é composta em sua maioria pelos 

aceiros junto à faixa de domínio da rodovia BR-060/153. 

Bloco 1 - Tamanduá: duas pequenas áreas, a zona de Uso Especial Tamanduá 1 

(EsT1) de 15,256 e a EsT2 com 9,624 ha, limitadas com faixa de domínio da BR-060/153 e a 

Zona de Uso Extensivo. 

A EsT1 inicia no ponto 42 (697701.06645, 8171000.69899) no limite do PEAMP, à 100 

m sul da Rodovia BR-060/153, segue paralelo a esta à 100 m sul até o ponto 43 

(698402.27242, 8171466.68696) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 42 inicial. 

A zona EsT2 tem início no ponto 51 (699285.88141, 8171881.12892) na trilha da 

Carapina, à 100 m sul da Rodovia BR-060/153, segue paralelo a esta à 100 m sul até o ponto 

52 (698935.91582, 8171642.68708) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 53 

(699415.83964, 8171988.70048) no limite do PEAMP, à 100 m sul da Rodovia BR-060/153, 

segue paralelo a esta à 100 m sul até o ponto 51 inicial. 

Bloco 3 - Sede: área limitada pelas Zonas de Recuperação e de Uso Intensivo, faixa de 

domínio da BR-060/153 e o limite do PEAMP (com a AHCUC-1). A zona de Uso Especial Sede 

1 (EsS1) localiza-se entre as Zonas RS1, RS2, IS1 e IS2 (pontos 30 ao 39) e possui Área: 

65,372 ha de área. 

Ocupa uma área de 90,25 ha correspondendo a 2,86 % do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Redução dos focos de incêndios e dos atropelamentos da fauna; 

- Instalações e infraestruturas para pesquisa, manutenção e serviços gerais; 

- Recuperação de áreas degradadas junto à faixa de domínio da BR-060/153. 

Indicadores 

- Número de ocorrências de focos de incêndios4 

- Número de atropelamentos da fauna; 

- Número de instalações existentes para atender os objetivos especificados. 
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Normas Gerais 

Essa zona é voltada especialmente para a administração, fiscalização, controle e 

proteção do PEAMP. 

As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio ambiente. 

Esta zona deverá conter locais específicos para a guarda e o depósito de resíduos 

sólidos gerados na Unidade, os quais deverão ser removidos para aterro sanitário ou unidade 

de processamento de lixo mais próximo, fora da unidade. 

A fiscalização será permanente nesta zona. 

Os veículos deverão transitar em baixas velocidades (40 Km/h) e será proibido o uso de 

buzinas. 

A administração do PEAMP eliminará quaisquer espécies exóticas que estiverem 

localizadas nessa zona, que coloquem em risco as espécies nativas. 

4.2.5. ZONA HISTÓRICO CULTURAL 

É aquela que contém as áreas com a presença de sítios arqueológicos, sejam eles de 

interesse pré-histórico ou histórico, e que necessitam de pesquisas, recuperação, conservação 

e ou preservação.  

Objetivo Geral 

Permitir a realização de pesquisas sistematizadas, atividades de conservação e 

preservação das áreas com sítios arqueológicos. 

Objetivos Específicos 

- Controlar e minimizar processos de degradação ambiental que comprometam o 

patrimônio arqueológico; 

- Recuperar e revitalizar áreas e sítios arqueológicos, assim como o seu entorno e o 

patrimônio imaterial (usos e costumes, saberes e fazeres) na área do parque; 

- Realizar o controle e proteção das áreas e sítios arqueológicos; 

- Incentivar atividades de pesquisas científicas e de monitoramento; 

- Incentivar a visitação orientada conforme manual de visitação pública do IPHAN 

(Anexo 1); 

- Oferecer oportunidades de visitação às pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 
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- Possibilitar a realização de atividades de aprendizagem, valorização e divulgação do 

patrimônio arqueológico no interior do parque, por intermédio de atividades voltadas à 

educação patrimonial. 

Limites 

Esta zona está presente no Bloco 1 (Tamanduá), dividida em duas áreas, e está 

limitada pelas Zonas de Uso Extensivo, Intensivo, ZPRJL e AHCUC-1 da APA. 

A zona Histórico Cultural Tamanduá 1 (HT1), com 18,528 ha de área, inicia no ponto 54 

(699975.26749, 8172280.51679) no limite do PEAMP com a trilha do Sítio, segue por esta em 

direção sudoeste, depois direção leste até o ponto 55 (700361.67789, 8172002.61939) no 

limite do PEAMP, segue por este até o ponto 54 inicial. 

A HT2, com 23,132 ha de área, tem início no ponto 56 (700440.92658, 8171762.48933) 

no limite do PEAMP com a trilha do Sítio, segue por esta no seu lado oeste até o ponto 57 

(701295.81057, 8171168.34889) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 56 inicial. 

Esta zona ocupa uma área de 41,66 ha correspondendo a 1,32 % do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Controle dos processos de degradação ambiental ao patrimônio arqueológico e 

cultural. 

- Pesquisas sistemáticas nas áreas de ocorrência de sítios arqueológicos e de 

relevância do patrimônio cultural. 

- Preservação do patrimônio cultural material (sítios arqueológicos pré-históricos e 

históricos) e imaterial (usos e costumes, saberes e fazeres). 

- Recuperação e adequação dos sítios arqueológicos previamente selecionados para 

visitação pública. 

- Desenvolvimento de atividades de proteção ao patrimônio arqueológico por meio de 

ações preventivas junto ao meio ambiente natural. 

- Conscientização do público visitante sobre a importância e necessidade em conhecer, 

preservar e estudar o patrimônio cultural material e imaterial. 

Indicadores 

- Número de áreas ou sítios com degradação ambiental; 

- Número de áreas e sítios arqueológicos recuperados; 

- Número de visitantes; 

- Número de ocorrências de focos de incêndios. 
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Normas Gerais 

Essa zona é voltada especialmente para a recuperação, revitalização e conservação 

dos sítios arqueológicos, onde poderá ocorrer a visitação controlada e orientada acompanhada 

por monitores. 

São proibidas construções nestas áreas sem o acompanhamento intensivo de um 

arqueólogo ou representante legal do IPHAN, órgão responsável pela fiscalização e 

preservação do patrimônio cultural brasileiro. Somente serão permitidas as que venham 

propiciar atividades educativas e garantir a contenção e ou recuperação. 

A fiscalização será permanente nesta zona. 

4.2.6. ZONA DE RECUPERAÇÃO 

É aquela que contém as áreas que necessitam de recuperação devido aos efeitos 

antrópicos, sendo permitida intervenção nos processos de degradação e a sua reconstituição. 

Objetivo Geral 

Deter a degradação e iniciar a recuperação. 

Objetivos Específicos 

- Controlar processos de degradação ambiental; 

- Recuperar e revitalizar áreas e ou sítios degradados; 

- Melhorar o controle e a proteção à ocorrência de incêndios. 

Limites 

Esta zona está presente nos 4 blocos e é composta por áreas de paisagem modificada 

principalmente pela pastagem. 

Bloco 1 - Tamanduá: composta por uma área de 18,652 ha, que limita-se com as zonas 

Primitiva, de Uso Extensivo e parte da AHCUC-1 da APA. A zona de Recuperação Tamanduá 1 

(RT1) inicia no ponto 46 (700752.25850, 8168547.22512) no limite do PEAMP, segue por este 

até o ponto 49 (700675.33880, 8168810.53758), daí segue em rumo certo ao ponto 45 

(700239.91158, 8168559.32558) na trilha do Tamanduá, segue por esta até o encontro com a 

trilha do Bananal, segue por esta até o ponto 46 inicial. 

Bloco 2 - Cana Brava: apresenta uma área com 172,492 ha, limitada pela Zona Primitiva 

e ZPRJL. A zona de Recuperação Cana Brava 1 (RC1) inicia no ponto 58 (697921.22237, 

8173959.07540) no limite do PEAMP com o córrego Barreiro, segue por este até o encontro 
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com a trilha do Barreiro, segue por esta até o ponto 59 (696438.12815, 8173593.59167) no 

limite do PEAMP, segue por este em direção sul, continuando a leste até o ponto 58 inicial. 

Bloco 3 - Sede: composta de duas áreas limitada pela Zona de Uso Especial, de Uso 

Extensivo, ZPRJL e AHCUC-1 da APA. 

A zona de Recuperação Sede 1 (RS1), com 60,160 ha de área, tem início no ponto 30 

(697035.69234, 8168648.05816) no limite do PEAMP, daí segue à 100 m leste paralelo (buffer) 

a Rodovia BR-060/153 até chegar ao ponto 31 (697211.69577, 8169591.36648), daí segue à 

100 m sul paralelo a estrada de acesso à sede do PEAMP, seguindo até o ponto 32 

(696472.99782, 8169668.04187) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 30 inicial. 

A RS2, que possui 44,238 ha, inicia no ponto 38 (697464.06290, 8169746.56501) no 

limite do PEAMP, daí segue à 100 m leste paralelo a Rodovia BR-060/153 até o ponto 39 

(697252.99047, 8168723.20709) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 40 

(697984.31282, 8168756.14597) em uma drenagem, segue por esta até o encontro com o 

Córrego Macaúba, segue por este até o ponto 41 (698000.42047, 8169008.77521) no limite do 

PEAMP, segue por este até o ponto 38 inicial. 

Bloco 4 - Ipês: está distribuída em 3 áreas limitadas pela Zona Primitiva, ZPRJL e 

AHCUC-1 da APA. 

A zona de Recuperação Ipês 1 (RI1), com área de 16,244 ha, inicia no ponto 1 

(692224.72901, 8167625.92551) no limite do PEAMP, daí segue em rumo certo até o ponto 2 

(692522.60643, 8167527.97037) e daí em rumo certo ao ponto 3 (692838.09300, 

8167715.03300) no limite do PEAMP, segue por este até o ponto 1 inicial. 

A RI2, com 39,012 ha de área, inicia no ponto 4 (693474.63407, 8167760.14745) no 

limite do PEAMP, daí segue em rumo certo ao ponto 5 (693682.71205, 8167530.40864), segue 

em rumo certo ao ponto 6 (693787.87207, 8167579.69502), segue em rumo certo ao ponto 7 

(693759.11358, 8167624.23758), segue em rumo certo ao ponto 8 (693703.40563, 

8167656.18184), segue em rumo certo ao ponto 9 (693771.86565, 8167697.85898), segue em 

rumo certo ao ponto 10 (693803.98368, 8167620.93523), segue em rumo certo ao ponto 11 

(693848.63981, 8167608.19972), segue em rumo certo ao ponto 12 (693955.14321, 

8167673.92890). 

A RI3, com área de 92,415 ha, inicia no ponto 13 (694136.96200, 8168266.67900), 

segue em rumo certo ao ponto 14 (694509.30212, 8168338.97312), segue em rumo certo ao 
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ponto 15 (694708.47637, 8168175.85202), segue em rumo certo ao ponto 16 (694843.06630, 

8168231.78379), segue em rumo certo ao ponto 17 (694884.81263, 8167812.51647), segue 

em rumo certo ao ponto 18 (695135.84437, 8167734.87205), segue m rumo certo ao ponto 19 

(695227.33868, 8167926.83875) segue em rumo certo ao ponto 20 (695495.41903, 

8167806.49217), segue em rumo certo ao ponto 21 (695513.39523, 8167312.43383), segue 

em rumo certo ao ponto 22 (695609.31868, 8167338.11018), segue em rumo certo ao ponto 23 

(695796.76640, 8167575.64700), segue em rumo certo ao ponto 24 (695853.89085, 

8167587.93922), segue em rumo certo ao ponto 25 (695827.48483, 8167711.09731) no limite 

oeste da represa no Córrego da Onça, segue por este em direção nordeste até o ponto 26 

(695855.89487, 8167841.26130), daí segue em rumo certo ao ponto 27 (695939.61313, 

8167895.26701), segue em rumo certo ao ponto 28 (696158.89950, 8167905.03156), segue 

em rumo certo ao ponto 29 (696036.73717, 8168238.87585) no limite do PEAMP, segue por 

este até o ponto 13 inicial. 

A Zona de Recuperação ocupa uma área de 443,21 ha correspondendo a 14,06 % do 

PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Controle nos processos de degradação ambiental. 

- Recuperação de áreas e sítios degradados  

- Redução de focos de incêndio. 

Indicadores 

- Número de áreas com degradação ambiental. 

- Número de áreas ou sítios em recuperação. 

- Número de ocorrências de focos de incêndios. 

Normas Gerais 

Essa zona é voltada especialmente para a recuperação e revitalização de áreas do 

PEAMP. 

São proibidas construções nestas áreas, sendo somente permitidas às que venham 

garantir a contenção e ou recuperação. 

A fiscalização será permanente nesta zona. 

Esta zona não será utilizada para uso público. 

Será permitido o plantio de espécies vegetais nativas que originalmente existiam na 

área. 
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Será permitida para a revitalização da zona, a reintrodução de fauna (de preferência do 

PEAMP e Zona de Amortecimento) com projetos específicos e aprovados pela SEMARH. 

A administração do PEAMP tentará eliminar quaisquer espécies exóticas que estiverem 

localizadas nessa zona. 

Para o manejo destas áreas, visando sua recuperação, poderá ser permitido por tempo 

determinado o uso de espécies exóticas através de projetos específicos e aprovados pela 

SEMARH. 

4.3. NORMAS GERAIS DAS ZONAS DO PEAMP 

Com a finalidade de traçar normas gerais para o PEAMP são listados a seguir alguns 

princípios ou preceitos que estabelecem, regulamentam e esclarecem as atividades a serem 

desenvolvidas nas zonas internas do Parque: 

- São proibidos o ingresso e a permanência no PEAMP de pessoas portando materiais 

ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras atividades prejudiciais 

à fauna ou a flora, excetuando-se as ações de manejo e pesquisa, aprovadas pela SEMARH; 

- Os pesquisadores, devidamente autorizados e munidos de licença, poderão utilizar-se 

de instrumentos e equipamentos pertinentes para a prática de pesquisas e monitoramento 

ambiental; 

- As pesquisas a serem realizadas no PEAMP deverão ter a autorização da autoridade 

competente segundo as determinações da legislação vigente; 

- Os relatórios produzidos pelos pesquisadores, fotógrafos e outros deverão ser 

disponibilizados ao PEAMP, devendo haver uma cópia depositada na sede do Parque; 

- A infra-estrutura a ser instalada no PEAMP limitar-se-á àquela descrita em projetos 

aprovados pela SEMARH e no seu Plano de Manejo; 

- Será vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 

interesse do PEAMP, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de 

transmissão, entre outras; 

- A fiscalização do PEAMP deverá ser permanente e sistemática; 

- Serão proibidas a caça, a pesca, o extrativismo de recursos naturais, a coleta e a 

apanha de espécimes da fauna e da flora, a retirada de restos de plantas e ossadas, em todas 

as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas e de manejo, desde que 

autorizadas pela SEMARH;  
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- A reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente será permitida quando 

indicadas por pesquisas científicas e autorizadas pela SEMARH, mediante projeto específico;  

- Não serão permitidos a criação de animais domésticos e o cultivo de hortas e viveiros 

no interior do PEAMP; 

- É proibido transportar e consumir bebida alcoólica no interior do PEAMP; 

- Nenhuma atividade humana poderá comprometer a integridade da área; 

- Não será permitida a entrada e permanência de visitantes, pesquisadores ou 

funcionários conduzindo animais domésticos e alóctones, exceto quando fizer parte da 

metodologia em estudo ou pesquisa e que deverá ser aprovada pela SEMARH; 

- O lixo orgânico e também o lixo não degradável produzidos no interior do PEAMP por 

atividades diversas deverá ser armazenado em lixeiras, sendo posteriormente remetido ao 

aterro sanitário mais próximo; 

- O lixo reciclável receberá um tratamento diferenciado, sendo armazenado em lixeiras 

próprias para a coleta seletiva e poderá ser recolhido por empresas que realizam a reciclagem 

do material; 

- Caso o lixo não seja removido por empresas especializadas o mesmo deverá ser 

transportado para fora da UC, para local adequado; 

- O horário de funcionamento ao público do PEAMP será das 8:00 às 17:00h, das 

terças-feiras aos domingos, podendo ser ajustado com o horário de verão e as atividades 

específicas descritas no programa de uso público; 

- Os horários de funcionamento do PEAMP e das atividades propostas neste 

documento deverão ser constantemente divulgados em mídia apropriada; 

- Todo o sistema de comunicação visual utilizado no Parque, seja ele de sinalização 

educativa, informativa, de orientação e de localização, para pedestres e motoristas, poderá seguir 

os padrões e especificações estabelecidas no manual de sinalização do Guia de Chefes de 

Unidades de Conservação do IBAMA (conforme Anexo 5 - Padrões e especificações do manual de 

sinalização do Guia de Chefes de Unidades de Conservação do IBAMA); 

- Fica proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de 

sinalização oficial, inclusive a de cunho publicitário, nos limite do PEAMP, sem autorização da 

SEMARH; 

- Todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do PEAMP devem ser 

registrados e comunicados à chefia do Parque, ao Corpo de Bombeiros e à SEMARH, para as 

providências cabíveis; 
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- Todas as edificações do PEAMP deverão contar com extintores de incêndio, de 

acordo com as normas de segurança; 

- Todos os servidores do PEAMP deverão desenvolver suas atividades profissionais 

devidamente identificados e uniformizados (utilizando coletes com logomarca e indicação da 

atividade desempenhada); 

- Quaisquer usuários que utilizarem as infra-estruturas e equipamentos do PEAMP serão 

responsáveis por danos a eles causados, decorrentes do manuseio e/ou uso inadequado; 

- É proibido o trânsito de veículos particulares no PEAMP fora da zona de uso especial 

do bloco sede, com exceção daqueles devidamente autorizados pelo Chefe da Unidade 

(acesso a trilhas) e para fins de fiscalização, pesquisa e monitoramento ambiental, a partir da 

implantação do sistema de visitação pública. Por ocasião da entrada e/ou saída da área de 

acordo com as operações de fiscalização, estes veículos poderão ser vistoriados; 

- A infra-estrutura a ser instalada no PEAMP limitar-se-á àquela necessária ao seu 

manejo, proteção e visitação pública; 

- É terminantemente proibido alimentar e molestar animais dentro do PEAMP com 

exceção dos procedimentos metodológicos aprovados em pesquisas científicas; 

- O material de pesquisa coletado no PEAMP deverá ser vistoriado por funcionários 

responsáveis pelo acompanhamento das pesquisas;  

- Deverá ser avaliado o grau de conscientização, absorção e aceitação dos diferentes 

instrumentos de interpretação oferecidos nas atividades, mediante a aplicação de questionários 

elaborados e fornecidos pela SEMARH; 

- Deverá ser feito o resgate histórico da região como tema a ser interpretado nas 

atividades de uso público do Parque, podendo ser utilizadas as parcerias a serem firmadas 

com as Universidades, instituições de pesquisa e ONGs; 

- Assegurar às comunidades do entorno facilidades no acesso aos bens e serviços 

implantados no Parque, promovendo eqüidade no desenvolvimento e melhoria da qualidade de 

vida das populações locais. 

- A visitação ao PEAMP deverá ser suspensa, em casos como: incêndio florestal e 

problemas na infra-estrutura (como falta de água e energia). 

- Será permitida, quando necessário para a revitalização de qualquer zona, a 

reintrodução de fauna (de preferência do PEAMP (relocação) e Zona de Amortecimento) com 

projetos específicos e aprovados pela SEMARH. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
35 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

5. ZONA DE AMORTECIMENTO 

É a zona contígua ao PEAMP, e está sujeita a normas e restrições específicas. A Lei do 

SNUC, nº 9.985, de 18/07/2000, art. 2º, define Zona de Amortecimento (ZA) como: “o entorno 

de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 

restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”. 

Qualificação 

Esta zona corresponde à área da APA João Leite, que por sua vez apresenta 

zoneamento próprio e representa uma garantia para amortizar os efeitos sobre o Parque. 

Algumas de suas zonas estão integral ou parcialmente contidas ou contíguas ao PEAMP, onde 

apresentam maior restrição, como as Zonas de Proteção da Vida Silvestre (próprio PEAMP), de 

Proteção do Reservatório do João Leite e Área Ambiental Homogênea de Conservação de Uso 

Controlado 1. 

Objetivo Geral 

Deter a degradação e garantir os processos ecológicos no PEAMP. 

Objetivos Específicos 

- Controlar processos de degradação ambiental; 

- Recuperar e revitalizar áreas e ou sítios degradados; 

- Recuperar APPs e RL; 

- Melhorar a prevenção e o controle à ocorrência de incêndios; 

- Reduzir e melhorar o controle do uso de agrotóxicos; 

- Garantir os corredores ecológicos. 

Esta Zona de Amortecimento ocupa uma área de aproximada de 72.000 ha. 

Resultados Esperados 

- Diminuição e controle dos processos de degradação ambiental; 

- Recuperação e revitalização de APPs, Reservas Legais, áreas e sítios degradados; 

- Aumento na produção de produtos orgânicos (agroecológicos); 

- Redução de focos de incêndio; 

- Consolidação de corredores ecológicos. 

Indicadores 

- Número de áreas com degradação ambiental. 

- Número de áreas em recuperação. 
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- Número de ocorrências de focos de incêndios. 

- Índices de poluição e degradação. 

Normas Gerais 

- Na faixa de 2 km contígua às áreas do PEAMP e nas APPs que margeiam os cursos 

d’água da Zona de Amortecimento (APA João Leite) fica permitido somente o uso de 

agrotóxicos1 da Classe IV (pouco ou muito pouco tóxicos) faixa verde. O conceito de agrotóxico 

utilizado neste documento é o definido pela Lei Federal nº 7.802, de 11/07/89, regulamentada 

através do Decreto 98.816, de 11/01/90, no seu Artigo 2º, Inciso I (Anexos 2 e 3); 

- Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins deverão ser 

armazenados em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos 

possam comprometer o solo e cursos d’água superficial e subterrâneo; 

- Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos 

comerciais, onde os produtos foram adquiridos, devendo estes contar com local adequado para 

o recebimento e armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas 

responsáveis pela destinação final, conforme previsto na Lei, devendo atender à Resolução 

CONAMA nº 334, de 03/04/2003 (Anexo 4); 

- A manipulação dos agrotóxicos e o enchimento dos reservatórios dos pulverizadores 

fica proibido próximo aos cursos d’água em uma distância mínima de 200 (duzentos) metros; 

- A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é 

proibida; 

- A aplicação de agroquímicos na ZA, que deverá respeitar uma distância mínima de 

200m a partir das APP’s e RL, será admitida somente por via terrestre nas proximidades no 

PEAMP e com observância dos cuidados, métodos e técnicas, que levem em conta a direção 

dos ventos, tamanhos das partículas pulverizadas, horário de aplicação e outros; 

- Os proprietários lindeiros ao PEAMP deverão repassar a administração do PEAMP a 

programação de plantio antes de seu início, bem como dos agrotóxicos a serem aplicados; 

- O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica, emitida por profissional 

legalmente habilitado, à disposição para fiscalização no local da aplicação; 

                                                 
1 agrotóxicos - "os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de 
produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou 
implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias 
e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento”. 
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- O PEAMP deverá desenvolver um programa de conscientização sobre a temática de 

agrotóxicos de forma a envolver os proprietários rurais no uso, na aplicação, no 

armazenamento e no manuseio; 

- O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo 

recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural; 

- No momento de preparação do solo, as propriedades vizinhas ao PEAMP deverão 

observar a direção e velocidade do vento, de modo a diminuir a entrada de material 

particulado, fertilizantes, insumos e outros materiais no interior do PEAMP;  

- Toda atividade passível de impacto ambiental no entorno do PEAMP, de acordo com 

a Lei nº 6.938/81, resoluções do CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e Nº 237 de 

19/12/1997, deverá ser licenciada pela Agência Goiana de Meio Ambiente (AGMA), tendo 

parecer técnico da SEMARH e do Chefe do PEAMP; 

- No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a Zona de 

Amortecimento do PEAMP, deverão ser observados o grau de comprometimento da 

conectividade dos remanescentes de vegetação nativa, processos ecológicos e os corredores 

ecológicos estabelecidos na Zona de Amortecimento; 

- O transporte de produtos perigosos deverá seguir as normas dispostas em legislação 

específica;  

- Todos os empreendimentos que não estiverem de acordo com o estabelecido para 

esta Zona de Amortecimento terão um prazo de dois anos para regularização, a partir da data 

de aprovação do Plano de Manejo;  

- A duplicação, a construção e a manutenção de estradas e rodovias deverão observar 

técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais adequados e as medidas 

mitigadoras para o trânsito de animais silvestres devem estar previstas, tais como: instalação 

de sonorizadores, redutores de velocidade vertical ao longo do PEAMP, entre outros; 

- Não são permitidas novas atividades de mineração, nas áreas dos corredores 

ecológicos e que tenham que suprimir a vegetação, devendo as existentes serem recuperadas 

após o término de sua exploração; 

- Não são permitidas atividades de terraplanagem, dragagem e escavação, ou que 

venham a causar danos ou degradação ao PEAMP e/ou perigo para pessoas ou a biota sem 

autorização dos órgãos competentes e com a anuência do chefe do PEAMP, o qual deverá 

analisar a pertinência da realização dos estudos necessários. 
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- As propriedades situadas na Zona de Amortecimento que não tenham averbação da 

Reserva Legal nas suas escrituras deverão providenciar sua regularização num prazo de dois 

anos após a aprovação do Plano de Manejo; 

- As reservas legais das propriedades confrontantes ao PEAMP deverão ser 

localizadas preferencialmente junto aos limites do PEAMP, e nas áreas estabelecidas para 

corredores ecológicos, objetivando maior conectividade; 

- As atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos recursos 

naturais da região; 

- Não poderão ser utilizadas cercas elétricas nas APPs e RL, podendo ser utilizadas 

somente nas áreas de pastagem confrontantes com o PEAMP, para que não venham a 

interferir nas áreas que potencialmente podem funcionar como corredores ecológicos; 

- Fica proibida a instalação de chiqueiros e currais nas áreas de APPs e a disposição 

de seus efluentes in natura nos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 

- Não é permitida a instalação de indústrias potencialmente poluidoras ou degradadoras 

na Zona de Amortecimento; 

- As indústrias deverão possuir adequados sistemas de tratamento e disposição de 

efluentes líquidos e de resíduos sólidos; 

- Toda a queima controlada, para renovação de pastagem ou limpeza das propriedades 

na Zona de Amortecimento, será licenciada pelo órgão ambiental competente. Nas 

propriedades confrontantes esta atividade deverá ser informada com antecedência para ser 

acompanhada por servidores do PEAMP e Corpo de Bombeiros; 

- Deverá ser providenciada a obtenção de outorga para o uso da água, em especial 

para irrigação, para as propriedades que estejam localizadas na Zona de Amortecimento - que 

corresponde AHCUC -1 do Zoneamento da APA; 

- Nos córregos que fazem limite com o PEAMP só será permitida a outorga para 

abastecimento humano e dessedentação animal; 

- Não será autorizada a instalação de carvoarias e novas cerâmicas na zona de 

amortecimento; 

- Não será permitida a deposição de lixo ao longo das rodovias e ferrovias limítrofes ou 

na Zona de Amortecimento. 
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5.1. NORMAS GERAIS DE MANEJO DA ZONA DE AMORTECIMENTO 

- Nas propriedades, os agrotóxicos e seus componentes e afins deverão ser 

armazenados em local adequado, evitando que eventuais acidentes, derrames ou vazamentos, 

possam comprometer o solo e cursos d’água superficial e subterrâneo; 

- Não é permitida aplicação de agrotóxico por aeronave; 

- O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica emitida por profissional 

legalmente habilitado, à disposição para fiscalização no local da aplicação; 

- Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos estabelecimentos 

comerciais, onde foram adquiridas, devendo estes contar com local adequado para o 

recebimento e armazenamento das embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas 

responsáveis pela destinação final, conforme previsto em lei; 

- A captação de água para diluição deste produto não poderá ser realizada diretamente 

dos corpos d’água; 

- A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é 

proibida. 

- Toda atividade passível de impacto ambiental2, de acordo com as resoluções do CONAMA 

nº 001, de 23 de janeiro de 1986 e nº 237 de 19 de dezembro de 1997, deverá ser licenciada 

pelo setor competente da AGMA, tendo parecer técnico do chefe do PEAMP e SEMARH; 

- No processo de licenciamento de empreendimentos novos para a Zona de 

Amortecimento do PEAMP, deverão ser observados o grau de comprometimento da 

conectividade dos fragmentos de remanescentes de formações florestais estacionais e os 

corredores ecológicos estabelecido; 

- Fica proibida a disposição de resíduos químicos, inclusive nucleares, sob quaisquer 

hipóteses, gerados fora da ZA. 

- As propriedades rurais que fazem divisa com os limites do PEAMP, não poderão ser 

fracionadas em áreas menores que a do módulo fiscal do Incra definido para cada município; 

- O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo 

recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural; 

- Não serão permitidas atividades de terraplanagem, dragagem e escavação que 

                                                 
2 “considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada 
por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: (I) - a saúde, a 
segurança e o bem-estar da população; (II) - as atividades sociais e econômicas; (III) - a biota; (IV) - as condições estéticas e 
sanitárias do meio ambiente; (V) - a qualidade dos recursos ambientais” 
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venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a 

biota, sem autorização dos órgãos competentes e a anuência da chefia da Unidade, a qual 

deverá analisar a pertinência da realização dos estudos necessários; 

- Os procedimentos de cultivo do solo deverão utilizar técnicas de conservação, tais 

como plantio em nível, terraceamento, bolsões, de acordo com a declividade e características 

do solo. 

- As indústrias deverão possuir sistemas de tratamento e disposição de efluentes 

líquidos e de resíduos sólidos adequados à Zona de Amortecimento da UC; 

- As reservas legais das propriedades confrontantes ao PEAMP deverão ser 

localizadas preferencialmente junto ao limite da UC e nas áreas estabelecidas para corredores 

ecológicos, objetivando a manutenção da conectividade entre os ambientes. 
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6. QUADRO SÍNTESE DO ZONEAMENTO 

O zoneamento do PEAMP será visualizado em dois quadros, com a distribuição das 

áreas por zona (Quadro 2) e as diferentes zonas estabelecidas para o PEAMP, identificando 

os critérios que foram usados para sua escolha, as características e os usos conflitantes de 

cada uma delas (Quadro 3). 

Quadro 2. - Distribuição das Áreas no Zoneamento do PEAMP (Goiânia, 2007) 
ÁREA ZONAS 

HECTARE (HA) PERCENTUAL 
Primitiva 2032,63 64,49 

Uso Extensivo 502,80 15,95 
Uso Intensivo 41,20 1,31 
Uso Especial 90,25 2,86 

Histórico Cultural 41,66 1,32 
Recuperação 443,21 14,06 

TOTAL 3.151,75 100,00 
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Quadro 3. Caracterização geral das diferentes zonas e critérios usados para sua definição no PEAMP (Goiânia, 2007). 
CARACTERIZAÇÃO GERAL   

MEIO ZONAS CRITÉRIOS DE 
ZONEAMENTO 

VALORES 
(A/M/B) 

FÍSICO BIÓTICO SOCIOECONÔMICO
PRINCIPAIS 
CONFLITOS 

USO 
PERMITIDO 

Primitiva 

∗Variabilidade; 
∗Riqueza de espécies; 
∗Grau de conservação; 

∗Suscetibilidade 
ambiental; 

∗Representatividade. 

A 
A 
A 
A 
A 

Predominância de 
Cambissolos e Argissolos 
vermelhos, vulnerabilidade 

moderada e recursos 
hídricos preservados. 

Importantes representantes da 
biota, com área de ocorrência 
predominante de onça-parda e 

primatas. Vegetação 
predominante de mata 

estacional. 

Ausência de infra-
estrutura. 

Acesso fácil, uso 
sem 

controle,coleta 
caça e incêndios.

Pesquisa 
científica 

e proteção. 

Uso Extensivo 

∗Representatividade; 
∗Riqueza de espécies; 

∗Suscetibilidade 
ambiental; 

∗Grau de conservação; 
∗Variabilidade; 
∗Infra-Estrutura. 

M/B 
A 
M 
M 
M 
B 

Predominância de 
Cambissolos e Argissolos 

vermelhos, com manchas de 
Latossolo vermelho, 

vulnerabilidade moderada e 
recursos hídricos 

preservados. 

Locais levemente 
antropizados, com existência 
de biota importante, mas de 

ampla distribuição. Vegetação 
predominante: diversas 
fisionomias formações 
florestais do Cerrado. 

Presença de alguma 
infra-estrutura 

(estradas e aceiros). 

Acesso fácil, 
trânsito de 

veículos, coleta, 
caça e incêndios.

Proteção, 
fiscalização 

pesquisa 
científica, 

Ed. Ambiental e 
visitação 

monitorada. 

Uso Intensivo 

∗Grau de conservação; 
∗Representatividade; 
∗Riqueza de espécies; 

∗Suscetibilidade 
ambiental; 

∗Acessibilidade. 

M 
M 
M 

M/B 
A 

Ocorrência de Latossolo 
vermelho, vulnerabilidade 
baixa e recursos hídricos 

preservados. 

Fauna e flora de áreas abertas 
representativas da região. 

Presença de infra-
estruturas, uso público. Incêndios. 

Pesquisa 
Científica,  
Proteção, 
Visitação, 

Ed. Ambiental e 
recreação. 

Histórico 
Cultural 

∗Representatividade; 
∗Suscetibilidade 

ambiental; 
∗Acessibilidade; 
*Significância. 

A 
M 
A 
A 

Ocorrência de Latossolo 
vermelho, vulnerabilidade 

moderada e Recursos 
hídricos preservados. 

Fauna e flora de áreas abertas 
representativas da região. 

Presença de sítios 
arqueológicos, uso 

público. 

Incêndios  
degradação 

ambiental e uso 
impróprio. 

Pesquisa 
científica, 
proteção, 
visitação 

Ed. Patrimonial. 

Uso Especial 

∗Grau de conservação; 
∗Presença de infra-

estrutura; administrativa; 
∗Acessibilidade. 

B 
A 
A 

Ocorrência de Latossolos e 
pequenas manchas de 

cambissolo, alta 
vulnerabilidade quanto aos 

recursos hídricos. 

Área com grande influência de 
exóticas(gramíneas),biota 

simplificada. 

Presença de aceiros, 
contato com área de 

domínio da BR-
060/153. 

Acesso fácil, 
atropelamento da 
fauna, incêndios e 
contaminação das 

águas. 

Proteção, 
fiscalização e 
administração. 

Recuperação 

∗Grau de conservação; 
∗Representatividade; 
∗Riqueza de espécies; 

∗Suscetibilidade 
ambiental. 

B 
B 
M 
A 

Ocorrência de Cambissolos 
e Latossolo vermelhos, 
vulnerabilidade baixa. 

Vegetação em regeneração 
com muita influência de 

exóticas (gramíneas), biota de 
ampla distribuição. 

Presença de infra-
estruturas. 

Incêndios, flora 
exótica e invasora.

Recuperação, 
pesquisa 

científica e 
proteção. 

Obs: A - Alto; M - Médio e B - Baixo 
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De acordo com o Art 2º do SNUC, entende-se por zoneamento a "definição de setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas específicas,
com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz".
Zona são células, setores ou parcelas homogêneas que expressam espacialmente os padrões físico-bioticos, bem como características dos processos de uso e ocupação do solo.
As zonas identificadas neste documento foram baseadas no Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto n  84.017, de 21/09/1979 e pelo "Roteiro
Metodológico de Planejamento: Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação Ecológica" do IBAMA (2002), que estabelece os "Critérios para Identificação das Zonas.
Estes critérios levarão a subdivisão do PEAMP nas Zonas:
- Zona Primitiva: É composta de áreas naturais e que tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de
grande valor científico. Deve possuir características de transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo (zonas citadas no roteiro metodológico).
- Zona de Uso Extensivo : É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar alguma alteração antrópica, caracterizando-se como uma transição entre
a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo.
- Zona de Uso Intensivo: É aquela constituída por áreas naturais ou alteradas pelo homem, sendo o ambiente mantido o mais próximo possível do natural, possibilitando o uso público
intensivo em sítios estabelecidos.
- Zona de Uso Especial: É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros.
Esta deve ser controlada de forma a não conflitar com seu caráter natural e deve localizar-se, sempre que possível, na periferia da Unidade de Conservação.
- Zona Histórico Cultural: É aquela que contém as áreas com a presença de sítios arqueológicos, sejam eles de interesse pré-histórico, ou histórico e que necessitam de pesquisas,
recuperação, conservação e ou preservação.
- Zona de Recuperação: É aquela que contém as áreas que necessitam de recuperação devido aos efeitos antrópicos, sendo permitida intervenção nos processos de degradação e a
sua reconstituição.
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7. AÇÕES GERENCIAIS  

Para definir as Ações Gerenciais que deverão ser executadas no PEAMP ou em uma de 

suas zonas ou áreas estratégicas, como também na Zona de Amortecimento no cumprimento 

dos seus objetivos, foram elencados os programas temáticos de manejo. 

Nos programas de manejo do PEAMP são considerados fundamentalmente os objetivos 

previstos para a Unidade de Conservação, que são: 

- Garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, dos sítios históricos 

e arqueológicos e da biodiversidade; 

- Fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e aplicada, da educação 

ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo. 

Os programas de manejo propostos compreendem um conjunto de atividades que 

seguem cronogramas variáveis (alguns interdependentes), de acordo com as diferentes 

necessidades de conhecimento e controle ambiental. As proposituras estão estruturadas em 

subprogramas destinados a formular a estrutura básica das atividades de gestão e manejo da 

área, através de projetos nas cinco linhas de programas norteadoras, conforme roteiro 

metodológico (IBAMA 2002): Programas de: Pesquisa e Monitoramento; Uso Público (visitação 

e conscientização ambiental); Proteção / Manejo; Gestão / Operacionalização e de Alternativas 

de Desenvolvimento (Figura 5). 

Além das ações voltadas para o controle ambiental da zona de amortecimento, poderão 

ser também desenvolvidas atividades visando aprofundar o conhecimento da região e a 

conscientização ambiental das populações, oferecer-lhes alternativas de desenvolvimento e 

possibilidades de integrar-se aos objetivos da unidade. 

7.1. CARACTERIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 

7.1.1. PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

Visa a formação de um banco de dados e fornecer subsídios para a conservação e o 

manejo dos recursos naturais do PEAMP e sua Zona de Amortecimento e é composto por 

quatro níveis temáticos: Meios Abiótico; Biótico; Socioeconômico e Pesquisa Multidisciplinar. 

Para abranger a grande diversidade de elementos naturais e culturais existentes no 

PEAMP e ZA, cada subprograma deverá ser constituído de projetos específicos, enquadrados 

em suas respectivas subdivisões. Neste Plano de Manejo Fase II foram definidos oito temas 

norteaores para os projetos: 
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FIGURA 5: ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA DAS AÇÕES GERENCIAIS 
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- Pesquisa de Solos;  

- Clima (estação meteorológica);  

- Proteção e Conservação Recursos Hídricos;  

- Proteção e Conservação da Flora;  

- Proteção e Conservação da Fauna;  

- Impactos Econômicos e Sociais;  

- Pesquisa de Arqueologia;  

- Recuperação de Áreas Degradadas. 

7.1.2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

Desenvolvido para promover a integração com a comunidade externa e para a 

conscientização dos atores que desenvolvem ou desenvolverão algum tipo de atividade no 

PEAMP e ZA e transformar a população residente no entorno do Parque em agentes de 

proteção do patrimônio natural e cultural, sensibilizando sobre as necessidades do uso de 

forma adequada. 

O Programa é composto por subprogramas: 

- Educação Ambiental; 

- Desenvolvimento Comunitário; 

- Recreação (Lazer e Ecoturismo). 

Cada subprograma deverá ser constituído de projetos específicos, enquadrados em 

suas respectivas subdivisões. Neste Plano de Manejo, Fase II, foram definidos os seguintes 

temas norteadores de projetos:  

- Proteção e conservação dos recursos hídricos (Bacia do Rio João Leite); 

- Agricultura orgânica; 

- Conflitos com a comunidade do entorno; 

- Normas de conduta e circulação dos usuários nas trilhas e instalações; 

- Sinalização; 

- Centro de visitantes; 

- Material promocional e mídia; 

- Eventos educacionais; 

- Capacitação e treinamento de servidores e comunidade do entorno; 

- Desenvolvimento de novos produtos ambientalmente corretos; 

- Organização comunitária; 
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- Trilhas ecológicas; 

- Observação de fauna; 

- Mountain byke; 

- Ecoturismo local e regional; 

- Educação patrimonial. 

7.1.3. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO 

O Programa de Proteção e Manejo foi desenvolvido para manter a integridade física da 

UC, seus recursos culturais e naturais, biodiversidade e ecossistemas, através de linhas de 

ações básicas direcionadas à prevenção e controle. 

Para organizar o programa de proteção do PEAMP, foi subdividido em subprogramas de 

Proteção dos Recursos Naturais, de Fiscalização e Controle de Incêndios, os quais estão 

estruturados dentro dos temas norteadores para os projetos, assim constituídos: 

- Fiscalização; 

- Controle e Recuperação de Áreas Degradadas; 

- Controle do Lixo; 

- Prevenção e Controle de Incêndios em Vegetação e Queimadas. 

7.1.4. PROGRAMA DE GESTÃO/ OPERACIONALIZAÇÃO 

O Programa de Gestão contempla o conjunto das atividades administrativas a serem 

desenvolvidas para a implantação do Plano de Manejo além da própria administração do 

PEAMP. 

Nele foram agrupados três subprogramas: Administração, Implementação dos 

Programas/Projetos e Avaliação e Acompanhamento do Plano de Manejo e os seguintes projetos:  

- Recursos Financeiros; 

- Recursos Humanos; 

- Logística e Infra-Estrutura; 

- Implementação dos Projetos; 

- Monitoramento e Avaliação dos Projetos; 

- Relações Externas; 

- Sistema de Informações; 

- Monitoramento e Avaliação Integrada do Plano de Manejo. 
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7.1.5. PROGRAMA DE ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO 

Contempla incentivar os usuários da ZA para encontrar outras atividades econômicas 

sustentáveis, dando-lhes alternativas, atrativas substituindo o uso atual dos recursos naturais. 

Estimular empreendimentos auto-sustentáveis como a agricultura orgânica e ecoturismo 

na ZA. 

7.2. AÇÕES GERENCIAIS GERAIS PARA O PEAMP 

7.2.1. PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

Objetiva fornecer subsídios para a proteção e o manejo efetivos, a longo prazo, do 

PEAMP, permitindo ajustes no decorrer do tempo. Deve ter plasticidade suficiente para se 

adequar aos aspectos locais, considerando-se os fatores biológicos, físicos e socioeconômicos. 

7.2.1.1 SUBPROGRAMA CONHECIMENTO E MONITORAMENTO 

A realização de pesquisas científicas dentro de unidades de conservação tem como 

objetivo conhecer suas características bióticas, abióticas e sociais, fornecendo subsídios para 

adequar o manejo de seus recursos às peculiaridades locais.  

Com relação às linhas de pesquisa a serem desenvolvidas dentro do PEAMP e ZA 

devem ser categorizadas e priorizadas aquelas que visem gerar conhecimento e que venham a 

permitir o ajuste do plano de manejo ao longo do tempo. Outras linhas de pesquisa devem ser 

incentivadas. 

É necessário criar vínculos formais com universidades, centros de pesquisas e ONGs. 

O conhecimento gerado embasará a correta interferência sobre a região ou sobre recursos 

específicos. Os dados gerados pelas pesquisas podem beneficiar as comunidades próximas ao 

parque, por apresentarem dados que permitam o desenvolvimento sustentável, o que, por sua 

vez, irá potencializar as funções conservacionistas do PEAMP. 

Este subprograma tem como finalidade gerar e disponibilizar informações que venham a 

dar subsídios para a manutenção do PEAMP, dentro de seus objetivos de conservação 

ambiental e de fator sensibilizador na formação da consciência ecológica na região. 
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7.2.1.1.1. Projeto conhecimento científico no PEAMP 

Objetivos 

- Apoiar programa de pesquisa que venham a fornecer ferramentas para adequação 

do manejo do PEAMP a médio e a longo prazo; 

- Incentivar projetos de pesquisa que venham a fornecer subsídios para o 

desenvolvimento sustentável na região, minimizando impactos sobre o parque e outras 

localidades do bioma do cerrado e ao patrimônio cultural material e imaterial. 

Atividades 

- Gerar informações sobre indicadores da qualidade ambiental em função das 

atividades desenvolvidas no PEAMP e dados indicadores quanto à capacidade de visitação do 

PEAMP; 

- Avaliar os efeitos da abertura / retificação de estradas sobre os meios físico e biótico 

do Parque; 

- Estudar as populações das espécies ameaçadas ou endêmicas existentes no 

Parque quanto à área requerida, bem como o potencial da UC na manutenção dessas 

populações; 

- Conhecer a distribuição das espécies no PEAMP e determinar quais fatores estão 

participando nessa distribuição; 

- Identificar espécies-chave, assim como sua importância na estrutura da 

comunidade; 

- Acompanhar e avaliar o processo de sucessão nas áreas alteradas, usando riqueza 

e indicadores da qualidade ambiental como parâmetros de avaliação; 

- Estudar os impactos do atropelamento de fauna no PEAMP; 

- Estudar as mudanças físicas e bióticas decorrentes da formação do reservatório. 

Resultados Esperados 

- Contribuir com dados locais para o conhecimento dos processos importantes na 

manutenção da biodiversidade; 

- Conhecer a dinâmica de populações e comunidades da biota terrestre e aquática, 

determinando quais fatores estão interagindo com as mesmas; 

- Identificar as espécies endêmicas, ameaçadas de extinção, raras e espécies-chave, 

assim como seu papel na manutenção da biodiversidade regional; 

- Avaliar as influências e impactos das atividades antrópicas permitidas no parque; 

- Organizar e compilar dados que venham a contribuir para o desenvolvimento 

sustentável da UC; 
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- Subsidiar a revisão do Plano de Manejo Fase III. 

Indicadores 

- Número de pesquisas geradas nas várias áreas do conhecimento; 

- Número de pesquisadores envolvidos nessas atividades no PEAMP; 

- Número de instituições envolvidas na geração de conhecimento. 

Recomendações 

- Viabilizar a divulgação de dados e resultados em publicações em Internet e outros 

meios; 

- Incentivar a captação de recursos para publicações formais; 

- Efetuar convênios com instituições de pesquisa e de ensino; 

- Constituir um comitê técnico-científico para o PEAMP; 

- Manter atualizado banco de dados georreferenciado de forma a permitir cruzamento 

entre eles; 

Normas 

- Embora toda pesquisa que se enquadre dentro dos objetivos do PEAMP possa ser 

desenvolvida, devem ser priorizadas aquelas que atendam aos aspectos citados no item 

Atividades; 

- Os projetos de pesquisas devem ser submetidos ao chefe do PEAMP, para 

avaliação e emissão de parecer da sua viabilidade; 

- Toda pesquisa deve retornar à comunidade, na forma programa de educação 

ambiental e/ou extensão. 

7.2.1.1.2. Projeto Monitoramento da Qualidade Ambiental no PEAMP 

Em função da dinâmica de visitações e outras atividades, a qualidade ambiental no 

PEAMP e nas suas adjacências pode vir a sofrer modificações. Essas devem ser monitoradas, 

visando a implantação de novos programas/projetos que venham a assegurar a manutenção 

do PEAMP ao longo do tempo. Devem-se levar em consideração, ainda, as alterações 

ambientais ocorridas no parque em função das atividades exercidas nas fazendas que vieram a 

compô-lo, visando-se aproximar as áreas degradadas em seus variados níveis, o máximo 

possível, das características daquelas que não sofreram degradação. 

Objetivos 

Monitorar as ações no PEAMP em função das atividades desenvolvidas no seu interior 

e nos seus arredores, minimizando-se as negativas e potencializando as positivas. 
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Atividades 

- Avaliação das possíveis modificações na fauna, na flora e no solo, em função das 

atividades desenvolvidas no Parque e nas proximidades; 

- Georreferenciamento dessas informações; 

Resultados Esperados 

- Gerar dados que permitam monitorar os efeitos das atividades do PEAMP sobre os 

meios físico e biótico; 

- Permitir a atualização no plano de manejo. 

Indicadores 

- Número de trabalhos científicos e relatórios técnicos produzidos; 

- Número de profissionais envolvidos em estudos sobre monitoramento no PEAMP; 

- Número de instituições envolvidas em estudos sobre monitoramento no PEAMP. 

Normas 

- A execução dos trabalhos deve ser autorizada pelo comitê técnico-científico do 

PEAMP, se constituído, e pelo chefe da UC em caráter supletivo; 

- Todas as informações devem ser georreferenciadas de forma padronizada, 

permitindo a alimentação do banco de dados. 

7.2.1.1.3. Projeto Monitoramento de Biomassa 

Objetivo 

O objetivo deste projeto é monitorar a biomassa acumulada, visando detectar áreas 

mais suscetíveis às queimadas. 

Atividades 

- Avaliar a biomassa seca no solo, em vários locais de amostragem, nas várias 

fitofisionomias existentes no PEAMP e a biomassa viva nas áreas de risco; 

- Avaliar, por localidades, dentro dos limites e entorno do PEAMP, o período de 

tempo de ocorrência do último incêndio em vegetação e ou última queimada; 

- Plotar em SIG a distribuição de estradas nos limites e interior do PEAMP; 

- Plotar em SIG a distribuição das propriedades na vizinhança do PEAMP, 

discriminando locais de maior risco em função do tipo de atividade desenvolvida; 

Resultados Esperados 

- Conhecimento dos locais de maior probabilidade de ocorrência de incêndios em 
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vegetação; 

- Prevenção dos incêndios em vegetação no PEAMP. 

Indicadores 

- Número e extensão de locais onde ocorrem incêndios em vegetação e queimadas a 

cada ano. 

7.2.2. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO 

Pretende proteger a integridade física do parque a fim de amortecer os impactos 

gerados e minimizar ou suprimir outras ameaças, em função de erosões, queimadas e caça, 

dentre outros. 

7.2.2.1 SUBPROGRAMA FISCALIZAÇÃO DO PEAMP  

Objetivos 

- Coibir drasticamente os crimes ambientais no PEAMP. 

Atividades 

- Patrulhamento sistemático; 

- Georreferenciamento dos locais onde são encontrados indícios diretos ou indiretos 

de caça para monitoramento mais intensivo; 

- Impedir invasões e ocupação do PEAMP; 

- Aplicação de multas e retenção dos equipamentos apreendidos; 

- Notificação às autoridades competentes para que os infratores sejam enquadrados 

na lei de crimes ambientais e sofram as penalidades cabíveis; 

- Sensibilizar os moradores dos arredores quanto à importância do programa. 

Resultados Esperados 

- Supressão da caça no interior e proximidades do PEAMP. 

Indicadores 

- Tamanho do efetivo empregado; 

- Número de pessoas (infratoras) envolvidas nessas atividades detectadas; 

- Número de Relatórios de Ocorrência; 

- Quantidade de equipamentos de caça apreendidos. 
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Normas 

Desenvolver a atividade de fiscalização em convênio com a Polícia Militar Ambiental. 

7.2.2.2 SUBPROGRAMA PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO 

A manutenção e ou recuperação das características bióticas, abióticas e ou sociais do 

PEAMP, tem a atenção deste subprograma para garantir os objetivos propostos da criação do 

parque. 

7.2.2.2.1. Projeto Recuperação de Áreas Degradadas no PEAMP 

Anteriormente à instalação do PEAMP, eram desenvolvidas atividades agropecuárias 

nas fazendas que o compuseram, bem como a duplicação da BR-060/153 levou a alterações 

ambientais que devem ser foco de atenção no seu plano de manejo, visando-se acelerar os 

processos de recuperação e sucessão. 

Objetivos 

Acelerar o processo de recuperação e regeneração nos locais onde ocorreram 

alterações ambientais; 

Realizar a recuperação da área caixa de empréstimo (conhecida como morro do careca) 

na BR060/153. 

Atividades 

- Fechar tais áreas ao acesso dos visitantes; 

- Elaborar e executar projetos específicos para cada área; 

- Avaliar periodicamente a presença de espécies invasoras que possam competir com 

as nativas e plantar espécies indicadas no projeto específico; 

- Prever a instalação de poleiros artificiais (estacas/postes de origem  vegetal, grades 

metálicas, cordas...) nas áreas a serem recuperadas, visando acelerar a sucessão ecológica e 

monitorá-los. 

Resultados Esperados 

- Intensificar o processo de recuperação de áreas alteradas no PEAMP; 

- Aumentar a conectividade; 

- Eliminar / diminuir espécies exóticas invasoras. 

Indicadores 

- Número de áreas recuperadas; 
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- Sucessão de espécies de flora e fauna que se estabelecem e/ou usam os locais 

onde estão sendo aplicados os planos de recuperação. 

Normas 

O projeto deverá ser implantado com a participação de equipe técnico-científica, 

visando-se à implantação e ao acompanhamento adequados. 

7.2.2.2.2. Projeto Controle de Erosão 

Objetivos 

Localizar e controlar processos erosivos no PEAMP, e em suas adjacências e num 

raio de 2 Km  e nas áreas de drenagem que possam vir a afetar o Parque. 

Atividades 

- Detectar, recuperar e monitorar locais que apresentem suscetibilidade a processos 

erosivos; 

- Georreferenciar processos erosivos; 

- Providenciar medidas que interrompam os mesmos; 

Resultados Esperados 

- Conhecimento, controle e eliminação dos locais de ocorrência e focos de erosão. 

Indicadores 

- Redução gradativa do número e da extensão de locais erosivos. 

7.2.2.2.3. Projeto Corredor Ecológico 

Objetivos 

Manter a conexão do PEAMP com outras unidades de conservação existentes, 

potencializando ou maximizando a conservação na região. 

Atividades 

- Identificar a existência de outras áreas e ou UC, georreferenciando as informações; 

- Determinar a fragmentação e efeito de borda entre o PEAMP e essas áreas; 

- Identificar o nível de preservação de locais que possam vir a desempenhar a função 

de corredores de fauna e sugerir a recuperação, caso degradados; 

- Recomendar que as reservas legais das propriedades confrontantes ao PEAMP 

sejam localizadas preferencialmente junto aos limites do Parque, e nas áreas estabelecidas 
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para corredores ecológicos, objetivando maior conectividade; 

- Recuperar as APP’s e RL nas áreas estabelecidas para os corredores ecológicos; 

- Acompanhar a recuperação da área da faixa de proteção do Reservatório Ribeirão 

João Leite; 

- Monitorar a evolução desses locais em sua função de corredores de fauna. 

Resultados Esperados 

- Implementação de conexões com outros fragmentos e ou UC, potencializando os 

processos ecológicos para a região do corredor. 

Indicadores 

- Melhoria da qualidade ambiental dos locais; 

- Incremento de espécies indicadoras da flora e fauna; 

- Número de UC e RL implantadas nas áreas dos corredores; 

- Área das APP’s e RL recuperadas nas áreas dos corredores.  

7.2.2.2.4. Projeto de Inclusão de Remanescentes de Mata Seca com Conectividade ao 

PEAMP 

Embora a área do PEAMP já esteja definida, existem vários fragmentos preservados 

com boa conectividade que assegurariam os processos ecológicos no Parque na manutenção 

da biodiversidade, principalmente quanto as matas secas e biota associada. 

Objetivo 

- Minimizar a influência do meio externo sobre o PEAMP, assegurando seus 

processos ecológicos, de modo que estas áreas participem na formação da microbacia que 

compõe o parque. 

Atividades 

- Incorporar à área os fragmentos da Faixa de Proteção do Reservatório Ribeirão 

João Leite (SANEAGO) e área verde contígua do bloco Tamanduá do PEAMP; 

- Proteger e monitorar as áreas. 

Resultados Esperados 

- Garantir maior conectividade de áreas preservadas de mata seca, melhorando a 

qualidade do parque no que se refere aos processos ecológicos. 

Indicadores 

- Resultados do monitoramento da biodiversidade do PEAMP; 
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- Área de remanescentes incorporada. 

Recomendação 

- Estas áreas quando inclusas ao PEAMP serão de uso restrito a pesquisa, 

monitoramento e controle, se categorizando em uma Zona Primitiva já estabelecida para o 

PEAMP. 

7.2.2.2.5. Projeto Coleta Seletiva de Lixo 

Objetivos 

- Implantar e implementar a coleta seletiva de lixo no PEAMP. 

Atividades 

- Elaborar cronograma de retirada de lixo do Parque; 

- Instalar lixeiras e sinalização adequados para os vários tipos de lixo; 

- Orientar visitantes e funcionários sobre a importância e procedimentos da coleta 

seletiva. 

Resultados Esperados 

- Gerenciamento adequado da coleta seletiva dos resíduos. 

Indicadores 

- Quantidade e freqüência de lixo coletado e retirado de forma correta no PEAMP. 

7.2.2.2.6. Projeto Criação e Manutenção de Viveiro de Mudas 

Objetivo 

- Incentivar a implantação de viveiro de sementes e mudas nativas na zona de 

amortecimento. 

Atividades 

- Identificar locais para implantação de viveiros; 

- Capacitar o pessoal na instalação de viveiros; 

- Coletar sementes, na região, de forma sustentável, para estabelecimento de banco 

de sementes e mudas; 

- Divulgar a existência do viveiro, de seus objetivos e preços. 
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Resultados Esperados 

- Geração de receitas para moradores na zona de amortecimento do PEAMP. 

Indicadores 

- Número de mudas produzidas; 

- Diversificação das atividades econômicas e aumento de receita. 

7.2.2.3 SUBPROGRAMA DE CONTROLE DE INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO NO 

PEAMP E QUEIMADAS NA ZONA DE AMORTECIMENTO 

Objetivos 

- Diminuir o risco e queimadas nos arredores do Parque; 

- Prevenir incêndios em vegetação no PEAMP. 

Atividades 

- Abrir aceiros nos limites do parque, nos locais onde não existam estradas que 

possam desempenhar esse papel; 

- Criar e manter Brigada Antifogo que possa fiscalizar o PEAMP e seu entorno de 

forma intensiva em locais de maior risco de incêndio, em função da biomassa acumulada, 

proximidade das estradas e atividades da vizinhança. 

Resultados Esperados 

- Reduzir a freqüência, a extensão e número de locais onde ocorrem queimadas a 

cada ano. 

Indicadores 

- Número e extensão de locais onde ocorrem queimadas a cada ano. 

7.2.2.3.1. Projeto Execução e Manutenção de Aceiros 

Objetivos 

Implantação de aceiros nos Blocos 1 (Tamanduá), 2 (Cana Brava), 3 (Sede) e 4 (Ipês) 

para prevenção e combate a incêndios em vegetação. 

Resultados Esperados 

- Manutenção e monitoramento dos aceiros implantados; 

- Maior proteção da fauna e da flora do PEAMP. 
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Indicadores 

- Número de aceiros abertos; 

- Número de aceiros mantidos; 

- Número de incêndios em vegetação; 

- Número de queimadas que se extinguiram nos aceiros; 

- Área queimada anual. 

7.2.2.3.2. Projeto Manejo de Biomassa 

Objetivos 

Efetuar, em áreas críticas estudadas e ou planejadas, a redução da biomassa na 

prevenção de incêndios em vegetação e ou revitalização das áreas. 

Atividades 

- Levantar áreas críticas com adensamento da biomassa de capins; 

- Dividir o PEAMP em setores, com acessos e ou aceiros. Cada seção crítica deverá 

ser estudada e planejada para a intervenção, seja no manejo mecânico, químico (sendo 

respeitadas normas gerais do PEAMP e ZA) ou fogo como melhor for recomendado; 

- Monitorar o emprego de qualquer tipo de manejo aplicado para a redução da 

biomassa, usando grupos faunísticos e florísticos como balizadores que permitam o refino no 

seu emprego. 

Resultado Esperado 

- Reduzir a freqüência e intensidade de incêndios em vegetação; 

- Garantir a revitalização das áreas críticas. 

Indicador 

- Número de áreas críticas levantadas; 

- Número de áreas manejadas na redução de biomassa; 

- Número de registro de focos e ou incêndios em vegetação. 

7.2.2.3.3. Projeto Criação de Brigada Antiincêndio no PEAMP e na zona de 

amortecimento 

- Elaborar / executar convênio com Corpo de Bombeiro;  

- Selecionar candidatos para composição da brigada anti-incêndio; 

- Treinar os membros da brigada quanto à forma de prevenir, combater focos de 
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incêndio e em primeiros socorros; 

- Criar torres de observação em locais estratégicos, equipadas com sistema de rádio. 

Resultados Esperados 

- Criação efetiva da Brigada anti-incêndio. 

Indicadores 

- Nomeação / Contratação dos funcionários da Brigada. 

7.2.3. PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

Objetiva sensibilizar os usuários, através dos recursos naturais e culturais existentes no 

PEAMP, quanto à importância de preservar o meio ambiente e seu uso de forma sustentável. 

Visa compatibilizar as atividades de uso público com os objetivos e porte do Parque. 

7.2.3.1 SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO 

Objetivos 

Permitir atividades que levem os visitantes a interagirem com o meio ambiente de 

forma não predatória e impactante, sensibilizando-os sobre a importância da preservação do 

meio ambiente, patrimônio cultural material e imaterial e do desenvolvimento sustentável. 

Atividades 

- Levantar áreas propícias para as atividades de camping; 

- Estabelecer normas para as atividades de camping; 

- Desenvolver atividades de interpretação; 

- Organizar caminhadas nas trilhas e percurso para bicicletas dentro das zonas 

disponíveis para essa atividade; 

- Organizar atividades de contemplação das matas secas; 

- Incentivar atividades relacionadas a educação patrimonial; 

- Correlacionar as conseqüências dessas atividades sobre a fauna e a flora, no 

programa de avaliação dos efeitos das atividades desenvolvidas no Parque. 

Resultados Esperados 

- Implantação das atividades de recreação, considerando-se a capacidade de carga 

do PEAMP; 

- Participação dos visitantes na manutenção das características e do nível de 

conservação do parque. 
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Indicadores 

- Número de visitantes por semana/mês no PEAMP e atividades desenvolvidas; 

- Quantidade de material de orientação e divulgação produzido. 

7.2.3.1.1. Projeto trilhas de Interpretativas 

As atividades de interpretação e educação ambiental são identificadas como os serviços 

capazes de transmitir ao visitante, conhecimentos e valores do patrimônio natural e cultural da 

unidade. A interpretação é considerada um processo de comunicação destinado a desenvolver 

o interesse, o respeito e a compreensão do visitante por uma área e seus recursos naturais e 

culturais. Informações específicas, elementos ilustrativos e o contato direto e informado do 

visitante com os recursos da UC, são alguns dos meios utilizados para a interpretação. O 

principal objetivo é a promoção da compreensão do meio ambiente e de suas inter-relações na 

UC (IBAMA 2002). 

Objetivos 

- Permitir que o visitante interaja com o meio ambiente preservando o mesmo e seus 

componentes em trilhas interpretativas. 

Atividades 

- Orientar os visitantes quando da sua chegada, apresentando informações sobre o 

PEAMP, os ambientes existentes nele e demais informações pertinentes; 

- Organizar caminhadas interpretativas ao longo de trilhas específicas; 

- Ministrar palestras interpretativas. 

Resultados Esperados 

- Sensibilização dos visitantes quanto à importância da conservação dos ambientes 

naturais e do desenvolvimento sustentável. 

Indicadores 

- Número de visitantes e atividades permitidas. 

7.2.3.2 SUBPROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental é um processo dirigido a todos os níveis e que, através de diferentes 

meios, visa obter a tomada de consciência, o desenvolvimento de valores, de atitudes e de técnicas 

relacionados ao meio ambiente, com o fim de contribuir para a solução dos problemas ambientais. 

Implica necessariamente numa mudança de atitudes e/ou hábitos das pessoas. O objetivo principal 
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deverá ser o conhecimento e a compreensão dos visitantes e populações vizinhas, sobre a 

importância e os objetivos das unidades de conservação (IBAMA, 2002). 

O subprograma de educação ambiental visa não só sensibilizar os visitantes e 

comunidade quanto à importância da conservação do meio ambiente e do desenvolvimento 

sustentável, mas também fornecer ferramentas para que tais atividades venham a ser 

incorporadas pelas comunidades que coexistem com o parque. Dessa forma, o subprograma 

de educação ambiental foi subdividido em vários projetos, de acordo com as peculiaridades 

dos vários segmentos que compõem a comunidade referida. 

Objetivos 

- Conscientizar os vários segmentos envolvidos da importância do Parque e da 

necessidade de sua conservação / preservação. 

7.2.3.2.1. Projeto de Educação Ambiental para os visitantes / usuários do PEAMP 

Objetivos 

- Sensibilizar os visitantes quanto a importância e os objetivos do Parque. 

Atividades 

- Apresentar as normas de conduta do PEAMP; 

- Realizar palestras e exposições que contribuam na conscientização de aspectos 

ligados à conservação do meio ambiente e caracterização do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Visitantes com informações e vivências sobre o PEAMP; 

- Redução da degradação ambiental na região de influência do PEAMP. 

Indicadores 

- Número de participantes das palestras, exposições e outras atividades que venham 

a ocorrer no PEAMP; 

- Quantidade de material educativo produzido no PEAMP; 

- Número de ocorrência de atividades não adequadas em relação aos objetivos do 

Parque. 
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7.2.3.2.2.  Projeto de Educação Ambiental nas Escolas 

Objetivo 

- Disseminar informações sobre o Parque e capacitar os professores para serem 

multiplicadores. 

Atividades 

- Apresentar palestras nas escolas localizadas nos arredores do PEAMP e outras, 

buscando a conscientização dos alunos quanto à importância da proteção ao meio ambiente; 

- Capacitar os professores das escolas das redes públicas e privadas localizadas na 

zona de amortecimento do PEAMP e outras, visando maximizar a sensibilização ambiental e o 

aproveitamento das visitas ao PEAMP e a outras unidades de conservação; 

- Incentivar todas as escolas à visitação ao PEAMP, visando à educação ambiental, a 

partir de atividades de interpretação. 

Resultado Esperado 

- Capacitação dos professores das redes públicas e particulares e sua sensibilização, 

bem como da comunidade perante o PEAMP. 

Indicadores 

- Número de ocorrências de alterações da integridade ambiental nas zonas limítrofes 

do PEAMP; 

- Número de escolas atingidas; 

- Número de professores capacitados; 

- Quantidade de material educativo produzido no PEAMP. 

7.2.3.2.3.  Projeto de Educação Ambiental para a Comunidade 

Objetivos 

- Sensibilizar a comunidade e a vizinhança quanto à importância da conservação da 

natureza e do desenvolvimento sustentável. 

Atividades 

- Apresentar o Plano de Manejo do PEAMP Fase II à comunidade em geral; 

- Ministrar palestras em associações de classes, nos órgãos públicos privados 

visando alertar a população quanto à importância de se preservar o meio ambiente dentro e 

fora do parque; 
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- Realizar exposições itinerantes, salientando aspectos da conservação da natureza. 

Resultados Esperados 

- Conhecimento do Parque pela sociedade; 

- Reduzir a ocorrência de atividades conflitantes com os objetivos do PEAMP. 

Indicadores 

- Redução da pressão exercida pela comunidade sobre o PEAMP; 

- Quantidade de material educativo produzido no PEAMP. 

7.2.3.2.4.  Projeto Conscientização sobre a Diminuição de Queimadas 

Objetivos 

- Sensibilizar a comunidade e a vizinhança quanto à importância da redução e o 

efeito das queimadas dentro e nas proximidades do Parque. 

Atividades 

- Apresentar palestras no Parque sobre os malefícios das queimadas provocadas 

pelo homem; 

- Visitar os moradores que tenham propriedades limítrofes ao PEAMP, divulgando os 

malefícios das queimadas e apresentando a legislação pertinente de forma compreensível e 

clara; 

- Intensificar a colocação de placas nas vias próximas ao parque, enfatizando os 

malefícios das queimadas e o fato de tais ações serem ilegais e sujeitas a penalidades. 

Resultado Esperado 

- Reduzir o risco de incêndios florestais, tanto das causadas por pessoas que utilizem 

as estradas limítrofes ao PEAMP, como das decorrentes das atividades exercidas nas suas 

adjacências. 

Indicadores 

- Número de ocorrências de queimadas; 

- Quantidade de material informativo produzido no PEAMP. 

7.2.3.2.5.  Projeto Vizinhança Conservacionista 
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Objetivos 

- Incentivar a participação da comunidade e, principalmente, dos moradores dos 

arredores a assumirem comportamento conservacionista. 

Atividades 

- Apresentar à comunidade, principalmente aos moradores dos arredores do parque, 

o plano de manejo e a importância da participação destes na manutenção da integridade do 

parque e como podem participar da gestão (atividades conservacionistas), como, por exemplo, 

avisar as autoridades sobre focos de incêndios, presença de caçadores e outras ações que 

possam comprometer a integridade do PEAMP; 

- Honorificar moradores que contribuam para a conservação do PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Incentivar a participação da comunidade na manutenção das características e da 

integridade física do PEAMP. 

Indicadores 

- Redução de ocorrências de atividades em desacordo com os objetivos do PEAMP; 

- Número de diplomas ou outros produtos usados na honorificação dos 

homenageados. 

7.2.3.2.6. Projeto Redução de Atropelamento de Fauna 

Objetivo 

- Sensibilizar os usuários das vias de acesso ao PEAMP e ZA das conseqüências 

perniciosas dos atropelamentos da fauna local. 

Atividades 

- Detectar, através de inventários, os pontos mais susceptíveis a atropelamento de 

fauna na BR-060/153 nos trechos com influência no PEAMP; 

- Elaborar material educativo / informativo aos usuários das vias de acesso; 

- Realizar campanhas periódicas sobre a importância de cuidados nas vias de acesso 

de regiões de corredores ecológicos e do Parque; 

- Reforçar a sinalização através de placas nesses locais; 

- Implantar redutores de velocidades. 
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Resultados Esperados 

- Sensibilização dos usuários das vias de acesso ao PEAMP e ZA; 

- Reduzir o número de atropelamentos de animais silvestres nas estradas limítrofes 

ao Parque, bem como no seu interior. 

Indicadores  

- Número de indivíduos atropelados; 

- Quantidade de material educativo distribuído no PEAMP e ZA, com essa finalidade. 

7.2.4. PROGRAMA DE GESTÃO/ OPERACIONALIZAÇÃO 

O Programa de Gestão/Operacionalização contempla o conjunto das atividades 

administrativas a serem desenvolvidas para a implantação do Plano de Manejo, além da 

própria administração do PEAMP. 

Tem como principais objetivos: dotar e manter no PEAMP pessoal, equipamentos e 

instalações para implantar e implementar o plano de manejo; monitorar periodicamente o 

andamento e o sucesso dos objetivos do Parque, dos programas estabelecidos e do Plano de 

Manejo. 

Como atividades do Programa de Gestão/Operacionalização estão: definir, priorizar e 

prover condições logísticas para operacionalização dos demais programas; supervisionar e 

avaliar criticamente todos os programas; executar e supervisionar as atividades administrativas 

e de manutenção de rotina; planejar, coordenar e participar da execução de levantamentos 

necessários ao conhecimento, manejo e proteção do PEAMP; planejar e definir a necessidade 

e a localização de cada infra-estrutura e equipamento, solicitar e acompanhar sua execução e 

normatizar seus usos; propor, solicitar e subsidiar o desenvolvimento das atividades relativas à 

regularização fundiária, em termos de áreas a serem adquiridas; propor, fomentar, analisar e 

acompanhar os projetos de pesquisa de interesse no âmbito do Parque e Zona de 

Amortecimento; e viabilizar o apoio logístico para execução destes. 

7.2.4.1 SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO 

O Subprograma de Administração constitui no conjunto de medidas necessárias à 

administração do PEAMP e sua ZA, visando fornecer suporte financeiro, de recursos humanos 

e de infra-estrutura para a condução harmoniosa das atividades a serem desenvolvidas na 

unidade de conservação. 
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Objetivo 

- Fornecer suporte administrativo e organizacional para as atividades voltadas para a 

execução dos programas de manejo do PEAMP, dotando-os dos meios necessários tais como 

infra-estrutura e apoio operacional;  

- Garantir que os programas, subprogramas e projetos previstos no plano de manejo 

sejam executados para os fins previamente determinados para cada caso, sejam eles uso, 

conservação ou manejo dos recursos naturais, dotando-os dos meios necessários para a sua 

execução; 

- Celebrar convênios, contratos e termos de cooperação com universidades, institutos 

de pesquisa, ONGs, prefeituras, e outras instituições; 

- Executar obras civis, gerência e compra de equipamentos e veículos.  

Requisitos 

Os principais requisitos do subprograma de administração constituem: utilizar pessoal 

capacitado técnica e administrativamente, corpo funcional que normatizará os procedimentos 

para administração dos serviços internos e de terceiros; promover integração de órgãos e 

entidades afins, viabilizando trabalhos em parcerias; adquirir material de consumo e 

equipamentos, acompanhar convênios, etc. 

7.2.4.1.1. Projeto Recursos Humanos 

Objetivo 

- Deter um quadro de servidores lotados (efetivos) e capacitados no PEAMP para a 

realização da gestão e implementação do Plano de Manejo; 

Atividades 

- Lotação e efetivação dos servidores para o quadro do PEAMP; 

- Realização de Concurso Público no preenchimento de vagas; 

- Contratação de Colaboradores; 

- Realizar capacitação e treinamento dos servidores lotados no PEAMP. 

Resultados Esperados 

- Quadro funcional compatível com a implantação e gestão do PEAMP; 

- Quadro funcional capacitado. 
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Indicadores  

- Número de remoções de servidores; 

- Número de contratações; 

- Número de capacitações (cursos, eventos, congressos...). 

7.2.4.1.2. Projeto Recursos Financeiros 

Objetivo 

- Buscar recursos financeiros para a execução gestão e dos programas de manejo. 

Atividades 

- Realização de Convênios com Instituições Governamentais ou Não; 

- Encaminhar projetos para instituições com fonte de financiamento; 

- Alocar recursos junto a SEMARH e outras secretarias. 

Resultados Esperados 

- Execução da gestão e programas de manejo do PEAMP. 

Indicadores  

- Número de Convênios; 

- Número de projetos aprovados; 

- Número de projetos em execução. 

7.2.4.1.3. Projeto Manutenção de Infra-Estrutura 

Objetivo 
- Cuidar da manutenção e/ou reparo das benfeitorias, máquinas, motores, 

ferramentas, equipamentos e veículos, das vias de acesso, trilhas e aceiros.  

Atividades 

- Elaborar um plano de conservação anual dos imóveis, equipamentos, mobiliário, 

trilhas, sinalização: 

- Encaminhar projetos para restauração das benfeitorias; 

- Alocar recursos junto a SEMARH e outras secretarias. 
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Resultados Esperados 

- Execução da manutenção das benfeitorias, máquinas, motores, ferramentas, 

equipamentos e veículos, das vias de acesso, trilhas e aceiros. 

Indicadores  

- Número de infra-estrutura (benfeitorias, máquinas, motores, ferramentas, 

equipamentos e veículos, das vias de acesso, trilhas e aceiros) em funcionamento; 

- Número de projetos para restaurações; 

- Número de restaurações. 

7.2.4.1.4. Projeto Home page do PEAMP 

Objetivo 

- Disponibilizar informações sobre o PEAMP e atrair parceiros para desenvolvimento 

dos programas a serem implementados. 

Atividades 

- Elaborar e divulgar um rol de informações a serem disponibilizadas; 

- Buscar parceiros que tenham cunho ou preocupações com os aspectos 

conservacionistas e que possam participar na implantação e manutenção do sistema; 

- Treinar ou contratar técnico para a criação e a manutenção da home page; 

- Implantar o sistema. 

Indicadores 

- Número de parceiros interessados. 

- Número de acessos à home page. 

7.2.4.2 SUBPROGRAMA DE AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE 

MANEJO 

Este subprograma avalia e acompanha os programas, para garantir sua conciliação 

junto aos objetivos do PEAMP como também avaliar o Plano de Manejo. 

Atividades 

- Monitoramento e Avaliação dos Programas: Acompanhar e avaliar sistematicamente a 

implementação do Plano de Manejo, através de indicadores específicos de cada 
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programa/subprograma/projeto, e identificar as principais deficiências/dificuldades observadas, 

indicando as adequações necessárias para o cumprimento das metas estabelecidas em cada 

projeto. 

- Monitoramento e Avaliação Integrada do Plano de Manejo: Acompanhar a evolução e 

o desenvolvimento do ambiente físico e dos recursos naturais existentes na Unidade de 

Conservação, conhecer e acompanhar os impactos das atividades previstas no Plano de 

Manejo em consonância com o diagnóstico da UC e obter dados específicos e sistemáticos 

que subsidiem a reavaliação periódica do Plano de Manejo. 

Resultados Esperados 

- Avaliação da efetividade do zoneamento; 

- Avaliação da Efetividade do Planejamento. 

Requisitos 

Para esse Subprograma de Avaliação e Acompanhamento do Plano de Manejo estão 

definidos os protocolos para Monitoria e Avaliação no encarte 6 deste Plano Fase II do PEAMP 

segundo Roteiro Metodológico (IBAMA 2002). 

7.3. AÇÕES GERENCIAIS GERAIS PARA A ZONA DE AMORTECIMENTO 

A Zona de Amortecimento estabelecida para o PEAMP constitui-se a APA João Leite, 

unidade de conservação de uso sustentável, sendo ambas gerenciadas pela SEMARH e, no 

intuito da gestão integrada e de mosaicos, as ações gerenciais para a ZA estão contempladas 

no Plano de Gestão da APA. 
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8. ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS E EXTERNAS  

São áreas relevantes para o manejo e o alcance dos objetivos de criação do PEAMP, com 

identidade fundamentada em condições ecológicas peculiares e/ou vocação para atividades 

específicas, para as quais serão direcionadas estratégias visando otimizar ou reverter as forças / 

fraquezas do Parque. Podem ser internas, quando a área estratégica está localizada em alguma 

das suas zonas ambientais, e externas quando está localizada na sua ZA. 

Na escolha destas áreas foram aplicados os seguintes critérios: 

- Necessidade de pesquisas especiais; 

- Potencial para conscientização ambiental: local adequado para trilhas, aulas práticas, 

visualização da fauna e de espécimes significativos da vegetação, dentre outros; 

- Potencial para visitação e lazer; 

- Locais degradados que necessitem de intervenção para sua recuperação; 

- Sítios histórico-culturais, arqueológicos ou paleontológicos; 

- Existência de infraestrutura, inclusive aquelas voltadas à administração da UC; 

- Condições ecológicas peculiares que necessitem de proteção e manejo especiais; 

- Locais suscetíveis a danos provenientes da zona de amortecimento do PEAMP; 

- Concentração de várias atividades. 

A escolha das áreas estratégicas está centrada nas ameaças e oportunidades que a 

região oferece ao PEAMP. São escolhidas com base no diagnóstico e reconhecidas por 

ocasião das visitas de campo, com o auxílio do chefe da Unidade, Corpo de Bombeiros e 

informações sobre as condições de conservação da ZA do PEAMP, assim como as 

informações oriundas das Oficinas de Planejamento. Foram levantados e identificados os 

principais problemas e as áreas que necessitam de uma atuação específica apontando ações 

que levem à erradicação e/ou controle das ocorrências que possam ameaçar a unidade. 

São duas ações levantadas: uma de caráter de ameaça e outra de oportunidade. A 

ameaça está na atividade de queima na região do entrono imediato do PEAMP tanto pelas 

propriedades vizinhas como pela faixa de domínio da BR 60/153, provocando os incêndios 

florestais no Parque (Áreas Estratégicas Internas e Externas 1, 2 e 3). A ação de caráter de 

oportunidade está na recomposição da conectividade dos fragmentos remanescentes florestais 

por paisagens naturais plantadas ou recuperadas, uma vez que a faixa de proteção do 

Reservatório da Barragem João Leite será totalmente revitalizada com vegetação nativa 

contribuindo, juntamente com as APP´s e RL’s, a consolidação de corredores na Bacia do Rio 

João Leite (Áreas Estratégicas Externas 4 e 5) (Quadro 4). 
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Quadro 4. Localização e enquadramento das Áreas Estratégicas por Programas/Subprogramas/Projetos 

ÁREAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROJETOS 

INTERNAS ZONAS LOCALIZAÇÃO PESQUISA / 
MONITORAMENTO PROTEÇÃO/MANEJO EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
INTEGRAÇÃO 

EXTERNA OPERACIONALIZAÇÃO 

Área 1 Primitiva Blocos 1 (Tamanduá) e 4 
(Ipês) 

Projeto Monitoramento 
de Biomassa 

Subprograma de Controle 
de Incêndios e Queimadas;

Projeto de Execução e 
Manutenção de Aceiros 

   

Área 2 Intensiva Bloco 3 (Sede) Projeto Monitoramento 
de Biomassa 

Projeto de Execução e 
Manutenção de Aceiros    

Área 3 Uso Especial Nos 4 Blocos Projeto Monitoramento 
de Biomassa 

Subprograma de Controle 
de Incêndios e Queimadas; 

Projeto de Execução e 
Manutenção de Aceiros 

   

 

ÁREAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROJETOS 

EXTERNAS ZONAS LOCALIZAÇÃO PESQUISA / 
MONITORAMENTO PROTEÇÃO/MANEJO EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
INTEGRAÇÃO 

EXTERNA 
OPERACIONA-

LIZAÇÃO 

Área 1 
Zona de 

Amortecimento - 
AHCUC-1* 

Localizada entre o Bloco 3 e 
4 do PEAMP, limitado pela 

faixa de Proteção do 
Reservatório Barragem João 
Leite e Faixa de Domínio da 

BR060/153 

 

Subprograma de 
Controle de 
Incêndios e 
Queimadas 

Projeto 
Conscientização 

sobre a 
Diminuição das 

Queimadas 

Projeto Criação de 
Brigada Anti-

incêndio no PEAMP 
na Zona de 

Amortecimento 

 

Área 2 De Uso Especial Localizada na Faixa de 
Domínio da BR060/153  

Subprograma de 
Controle de 
Incêndios e 
Queimadas 

Projeto 
Conscientização 

Sobre a 
Diminuição das 

Queimadas; 
Projeto para 
Redução de 

Atropelamento de 
Fauna 

Projeto Criação de 
Brigada Anti-

incêndio no PEAMP 
na Zona de 

Amortecimento 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS PROGRAMAS/SUBPROGRAMAS/PROJETOS 

EXTERNAS ZONAS LOCALIZAÇÃO PESQUISA / 
MONITORAMENTO PROTEÇÃO/MANEJO EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
INTEGRAÇÃO 

EXTERNA 
OPERACIONA-

LIZAÇÃO 

Área 3 
Zona de 

Amortecimento - 
AHCUC-1* 

Localizada na bacia do 
córrego Carapina e Grama  

Subprograma de 
Controle de 
Incêndios e 
Queimadas  

Projeto 
Conscientização 

Sobre a 
Diminuição das 

Queimadas 

Projeto Criação de 
Brigada Anti-

incêndio no PEAMP 
na Zona de 

Amortecimento 

 

Área 4 

Zona de 
Amortecimento - 

AHCUC-1* e 
AHCUC-3* 

Localizada entre o Bloco 2 
(Cana Brava) do PEAMP, 

margeando a faixa de 
proteção do Reservatório da 
Barragem do João Leite até 
a sub-bacia do Córrego  do 
Barreiro e Alanga pelo Rio 

João Leite 

Projeto de Inclusão de 
Remanescentes de 

Mata Seca com 
Conectividade ao 

PEAMP; 
Projeto Corredores 

Ecológicos 

 Projeto Vizinhança 
Conservacionista  Subprograma de 

Administração 

Área 5 

Zona de 
Amortecimento - 

AHCUC-1* e 
AHCUC-3* 

Localizada entre o Bloco 1 
(Tamanduá) do PEAMP, 

margeando a faixa de 
proteção do Reservatório da 
Barragem do João Leite até 
a sub-bacia do Córrego do 

Fundão 

Projeto de Inclusão de 
Remanescentes de 

Mata Seca com 
Conectividade ao 

PEAMP; 
Projeto Corredores 

ecológicos 

 Projeto Vizinhança 
Conservacionista  Subprograma de 

Administração 

* De acordo com o Zoneamento da APA João Leite. 
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9. RECURSOS FINANCEIROS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 
MANEJO DO PEAMP  

Há necessidade de se utilizar alguns instrumentos para a viabilização do plano de 

manejo do PEAMP, uma vez a unidade não detem de orçamento próprio (Quadro 5):  

1- Renomear e fundir o Conselho Consultivo do PEAMP com o Conselho Consultivo da 

APA para fortalecer e consolidar um Conselho de Mosaico como também agregar apoio político 

e institucional, além de auxiliar na sensibilização das comunidades locais e regionais sobre a 

necessidade de conservação do meio ambiente e de proporcionar a inserção do PEAMP no 

desenvolvimento socioambiental da região. 

2- Compensação Ambiental Art.36 da Lei do SNUC § 3º. Quando o empreendimento 

afetar uma Unidade de Conservação especifica ou sua zona de amortecimento. 

Existe um trecho da Ferrovia Norte Sul atravessando a Zona de Amortecimento, entre os 

municípios de Ouro Verde de Goiás, Campo Limpo de Goiás e Anápolis. Um empreendimento 

desta categoria apresenta compensação ambiental e deve ser estudada a possibilidade de parte 

ser utilizada para implantação dos programas do Plano de Manejo do PEAMP. 

A Barragem do João Leite também deverá conceder compensação ambiental para 

apoiar a gestão na implantação de programas do Plano de Manejo do PEAMP. 

3- Programa de trabalho voluntário pode, até certo ponto, amenizar deficiências no 

manejo do Parque decorrentes da carência no quadro de servidores. O serviço voluntário 

representa uma complementação da força de trabalho no PEAMP, além de representar uma 

atividade educativa de grande efetividade e uma poderosa ferramenta para ganhar amigos e 

aliados para a conservação da natureza e do próprio Parque. Outro grande benefício é a 

agregação de conhecimento e habilidades diversas às já existentes na Unidade, 

complementando e aumentando o espectro de ações no manejo. A possibilidade de troca de 

experiências entre voluntários e servidores também é um ponto positivo, sendo enriquecedora 

para ambas as partes. 

4- Parcerias - A formalização de parcerias com Universidades, Prefeituras e ONG’s de 

cunho ambiental através de termos de cooperação têm-se mostrado instrumento eficaz na 

gestão de Unidade de Conservação. 

5- Apoios - Negociar com a Justiça Estadual e Federal e Promotorias para que haja 

direcionamento das sentenças judiciais advindas de crimes ambientais nos municípios que 

estão inseridos no PEAMP e na Zona de Amortecimento. 
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Quadro 5. Cronograma Financeiro Estimado para o Plano de Manejo do PEAMP (Goiânia, 2007). 
RECURSOS ESTIMADOS PARA IMPLANTAÇÃO/ ANO 

PRIMEIRO ANO/TRIMESTRE PROGRAMAS 
I II III IV TOTAL ANO ANO II ANO III ANO IV ANO V TOTAL 

Pesquisa e 
Monitoramento 100.000,00 75.000,00 75.000,00 50.000,00 300.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 550.000,00 

Proteção e 
Manejo 100.000,00 120.000,00 70.000,00 50.000,00 340.000,00 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 840.000,00 

Uso Público 100.000,00 90.000,00 50.000,00 50.000,00 290.000,00 80.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 460.000,00 

Visitação 30.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 80.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 120.000,00 

Alternativas de 
Desenvolvimento 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 60.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 110.000,00 

Gestão / 
Operacionalização 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 120.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 460.000,00 

Total dos 
Programas 345.000,00 330.000,00 240.000,00 195.000,00 1.110.000,00 485.000,00 275.000,00 275.000,00 275.000,00 2.420.000,00 

Convênios *5%       
SEMARH 

(Orçamento da 
UC) 

*30%       

Compensação 
Ambiental *10%       

FNMA/FEMA *40%       
ONGs Nacionais *5%       

Outros 
(conversão de 
Multas, credito 

carbono) 

*10%       

* Valor recomendado em percentagem. - memória de cálculo para os projetos: 1) 30.000,00 reais por projeto/ano com aplicação imediata sem aquisição de material permanente; 
2) 50.000,00 reais por projeto/ano com aquisição de material permanente e ou infra-estrutura. 
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10. ANEXOS 

Anexo 1 - Manual de Visitação Pública do IPHAN 

Anexo 2 - Lei Federal nº 7.802, de 11/07/89 

Anexo 3 - Decreto 98.816, de 11/01/90 

Anexo 4 - Resolução CONAMA nº 334, de 03/04/2003 

Anexo 5 - Orientação para Sinalização Visual de Unidades de Conservação Federais 
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ANEXO 1. MANUAL DE VISITAÇÃO PÚBLICA DO IPHAN 
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ANEXO 2. LEI FEDERAL Nº 7.802, DE 11/07/89 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono 
a seguinte Lei: 

Art. 1º. A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos por esta Lei. 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, consideram-se: 

I - agrotóxicos e afins: 

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 
proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 
urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 
preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos; 

b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 
inibidores de crescimento; 

II - componentes: os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. 

Art. 3º. Os agrotóxicos, seus componentes e afins, de acordo com definição do art. 2º desta Lei, 
só poderão ser produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, se previamente 
registrados em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis 
pelos setores da saúde, do meio ambiente e da agricultura. 

§ 1º Fica criado o registro especial temporário para agrotóxicos, seus componentes e afins, 
quando se destinarem à pesquisa e à experimentação. 

§ 2º Os registrantes e titulares de registro fornecerão, obrigatoriamente, à União, as inovações 
concernentes aos dados fornecidos para o registro de seus produtos. 

§ 3º Entidades públicas e privadas de ensino, assistência técnica e pesquisa poderão realizar 
experimentação e pesquisas, e poderão fornecer laudos no campo da agronomia, toxicologia, resíduos, 
química e meio ambiente. 

§ 4º Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem 
para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá à autoridade 
competente tomar imediatas providências, sob pena de responsabilidade. 
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§ 5º O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, será concedido se a 
sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a 
daqueles já registrados, para o mesmo fim, segundo os parâmetros fixados na regulamentação desta 
Lei. 

§ 6º Fica proibido o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins: 

a) para os quais o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de 
modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde 
pública; 

b) para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil; 

c) que revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de acordo com os 
resultados atualizados de experiências da comunidade científica; 

d) que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com 
procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica; 

e) que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, 
tenham podido demonstrar, segundo critérios técnicos e científicos atualizados; 

f) cujas características causem danos ao meio ambiente. 

Art. 4º. As pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que os produzam, importem, exportem ou comercializem, 
ficam obrigadas a promover os seus registros nos órgãos competentes, do Estado ou do Município, 
atendidas as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis que atuam nas áreas da saúde, 
do meio ambiente e da agricultura. 

Parágrafo único. São prestadoras de serviços as pessoas físicas e jurídicas que executam 
trabalho de prevenção, destruição e controle de seres vivos, considerados nocivos, aplicando 
agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Art. 5º. Possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação, em nome 
próprio, do registro de agrotóxicos e afins, argüindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e dos 
animais: 

I - entidades de classe, representativas de profissões ligadas ao setor; 

II - partidos políticos, com representação no Congresso Nacional; 

III - entidades legalmente constituídas para defesa dos interesses difusos relacionados à 
proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais. 

§ 1º Para efeito de registro e pedido de cancelamento ou impugnação de agrotóxicos e afins, 
todas as informações toxicológicas de contaminação ambiental e comportamento genético, bem como os 
efeitos no mecanismo hormonal, são de responsabilidade do estabelecimento registrante ou da entidade 
impugnante e devem proceder de laboratórios nacionais ou internacionais. 

§ 2º A regulamentação desta Lei estabelecerá condições para o processo de impugnação ou 
cancelamento do registro, determinando que o prazo de tramitação não exceda 90 (noventa) dias e que 
os resultados apurados sejam publicados. 

§ 3º Protocolado o pedido de registro, será publicado no Diário Oficial da União um resumo do 
mesmo. 

Art. 6º. As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender, entre outros, aos seguintes 
requisitos: 

I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, 
perda ou alteração de seu conteúdo; 

I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, 
perda ou alteração de seu conteúdo e de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, 
reutilização e reciclagem; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

II - os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou 
de formar com ele combinações nocivas ou perigosas; 
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III - devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer 
enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação; 

IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela 
primeira vez. 

Parágrafo único. Fica proibido o fracionamento ou a reembalagem de agrotóxicos e afins para 
fins de comercialização, salvo quando realizados nos estabelecimentos produtores dos mesmos. 

§ 1o O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins com o objetivo de comercialização 
somente poderão ser realizados pela empresa produtora, ou por estabelecimento devidamente 
credenciado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições previamente autorizados pelos 
órgãos competentes. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

§ 2o Os usuários de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão efetuar a devolução das 
embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, de acordo 
com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado da data de compra, 
ou prazo superior, se autorizado pelo órgão registrante, podendo a devolução ser intermediada por 
postos ou centros de recolhimento, desde que autorizados e fiscalizados pelo órgão 
competente.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

§ 3o Quando o produto não for fabricado no País, assumirá a responsabilidade de que trata o § 
2o a pessoa física ou jurídica responsável pela importação e, tratando-se de produto importado 
submetido a processamento industrial ou a novo acondicionamento, caberá ao órgão registrante defini-
la.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

§ 4o As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água 
deverão ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, 
conforme normas técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus rótulos e 
bulas.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

§ 5o As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus componentes e afins, são 
responsáveis pela destinação das embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e 
comercializados, após a devolução pelos usuários, e pela dos produtos apreendidos pela ação 
fiscalizatória e dos impróprios para utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, reciclagem ou 
inutilização, obedecidas as normas e instruções dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais 
competentes. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

§ 6o As empresas produtoras de equipamentos para pulverização deverão, no prazo de cento e 
oitenta dias da publicação desta Lei, inserir nos novos equipamentos adaptações destinadas a facilitar as 
operações de tríplice lavagem ou tecnologia equivalente.(Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

Art. 7º Para serem vendidos ou expostos à venda em todo território nacional, os agrotóxicos e 
afins ficam obrigados a exibir rótulos próprios, redigidos em português, que contenham, entre outros, os 
seguintes dados: 

Art. 7º. Para serem vendidos ou expostos à venda em todo o território nacional, os agrotóxicos e 
afins são obrigados a exibir rótulos próprios e bulas, redigidos em português, que contenham, entre 
outros, os seguintes dados: (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

I - indicações para a identificação do produto, compreendendo: 

a) o nome do produto; 

b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos ingredientes 
inertes que contém; 

c) a quantidade de agrotóxicos, componentes ou afins, que a embalagem contém, expressa 
em unidades de peso ou volume, conforme o caso; 

d) o nome e o endereço do fabricante e do importador; 

e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador; 

f) o número do lote ou da partida; 

g) um resumo dos principais usos do produto; 
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h) a classificação toxicológica do produto; 

II - instruções para utilização, que compreendam: 

a) a data de fabricação e de vencimento; 

b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer entre a aplicação 
e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou plantação, e a semeadura ou plantação do cultivo 
seguinte, conforme o caso; 

c) informações sobre o modo de utilização, incluídas, entre outras: a indicação de onde ou 
sobre o que deve ser aplicado; o nome comum da praga ou enfermidade que se pode com ele 
combater ou os efeitos que se pode obter; a época em que a aplicação deve ser feita; o número de 
aplicações e o espaçamento entre elas, se for o caso; as doses e os limites de sua utilização; 

d) informações sobre os equipamentos a serem utilizados e sobre o destino final das 
embalagens; 

d) informações sobre os equipamentos a serem usados e a descrição dos processos de tríplice 
lavagem ou tecnologia equivalente, procedimentos para a devolução, destinação, transporte, 
reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias e efeitos sobre o meio ambiente 
decorrentes da destinação inadequada dos recipientes; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

III - informações relativas aos perigos potenciais, compreendidos: 

a) os possíveis efeitos prejudiciais sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o meio 
ambiente; 

b) precauções para evitar danos a pessoas que os aplicam ou manipulam e a terceiros, aos 
animais domésticos, fauna, flora e meio ambiente; 

c) símbolos de perigo e frases de advertência padronizados, de acordo com a classificação 
toxicológica do produto; 

d) instruções para o caso de acidente, incluindo sintomas de alarme, primeiros socorros, 
antídotos e recomendações para os médicos; 

IV - recomendação para que o usuário leia o rótulo antes de utilizar o produto. 

§ 1º Os textos e símbolos impressos nos rótulos serão claramente visíveis e facilmente legíveis 
em condições normais e por pessoas comuns. 

§ 2º Fica facultada a inscrição, nos rótulos, de dados não estabelecidos como obrigatórios, 
desde que: 

I - não dificultem a visibilidade e a compreensão dos dados obrigatórios; 

II - não contenham: 

a) afirmações ou imagens que possam induzir o usuário a erro quanto à natureza, composição, 
segurança e eficácia do produto, e sua adequação ao uso; 

b) comparações falsas ou equívocas com outros produtos; 

c) indicações que contradigam as informações obrigatórias; 

d) declarações de propriedade relativas à inocuidade, tais como "seguro", "não venenoso", 
"não tóxico"; com ou sem uma frase complementar, como: "quando utilizado segundo as instruções"; 

e) afirmações de que o produto é recomendado por qualquer órgão do Governo. 

§ 3º Quando, mediante aprovação do órgão competente, for juntado folheto complementar que 
amplie os dados do rótulo, ou que contenha dados que obrigatoriamente deste devessem constar, mas 
que nele não couberam, pelas dimensões reduzidas da embalagem, observar-se-á o seguinte: 

I - deve-se incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto anexo, antes da utilização 
do produto; 

II - em qualquer hipótese, os símbolos de perigo, o nome do produto, as precauções e instruções 
de primeiros socorros, bem como o nome e o endereço do fabricante ou importador devem constar tanto 
do rótulo como do folheto. 
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Art. 8º. A propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins, em qualquer meio de 
comunicação, conterá, obrigatoriamente, clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos 
homens, animais e ao meio ambiente, e observará o seguinte: 

I - estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou 
a pedir que alguém os leia para eles, se não souberem ler; 

II - não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a 
manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em 
presença de crianças; 

III - obedecerá ao disposto no inciso II do § 2º do art. 7º desta Lei. 

Art. 9º. No exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências: 

I - legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, 
transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico; 

II - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação; 

III - analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, nacionais e importados; 

IV - controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. 

Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e 24 da Constituição 
Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, 
seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o 
transporte interno. 

Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins. 

Art. 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de 
controle e fiscalização, à Unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários. 

Art. 12A. Compete ao Poder Público a fiscalização: (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 
I - da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus 

componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para 
utilização ou em desuso; (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

II - do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização de embalagens vazias 
e produtos referidos no inciso I. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

Art. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, 
prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcionais que forem previstos na 
regulamentação desta Lei. 

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal, pelos danos causados à saúde das 
pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a comercialização, a utilização e o transporte não 
cumprirem o disposto nesta Lei, na sua regulamentação e nas legislações estaduais e municipais, 
cabem: 

Art. 14. As responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das 
pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação 
de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, não cumprirem o disposto na 
legislação pertinente, cabem: (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida; 

b) ao usuário ou a prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário; 

b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário 
ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (Redação dada pela 
Lei nº 9.974, de 2000) 

c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a 
receita; 
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c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a 
receita ou recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitário-ambientais; (Redação dada 
pela Lei nº 9.974, de 2000) 

d) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer informações 
incorretas; 

e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes do 
registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda; 

e) ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as especificações constantes 
do registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não der destinação às 
embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente; (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 
2000) 

f) ao empregador, quando não fornecer e não fizer manutenção dos equipamentos adequados 
à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação 
dos produtos. 

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar ou prestar serviços na aplicação 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos 
seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além da multa de 100 
(cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) 
anos, além da multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR. 

Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a 
resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às 
exigências estabelecidas na legislação pertinente estará sujeito à pena de reclusão, de dois a quatro 
anos, além de multa. (Redação dada pela Lei nº 9.974, de 2000) 

Art. 16. O empregador, profissional responsável ou o prestador de serviço, que deixar de 
promover as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito à pena de 
reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, além de multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de 
culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, além de multa de 50 (cinqüenta) a 
500 (quinhentos) MVR. 

Art. 17. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposições 
desta Lei acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos previstos em regulamento, independente 
das medidas cautelares de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos contaminados, a 
aplicação das seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, aplicável em dobro em 
caso de reincidência; 

III - condenação de produto; 

IV - inutilização de produto; 

V - suspensão de autorização, registro ou licença; 

VI - cancelamento de autorização, registro ou licença; 

VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento; 

VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido; 

IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de 
agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente. 

Parágrafo único. A autoridade fiscalizadora fará a divulgação das sanções impostas aos 
infratores desta Lei. 

Art. 18. Após a conclusão do processo administrativo, os agrotóxicos e afins, apreendidos como 
resultado da ação fiscalizadora, serão inutilizados ou poderão ter outro destino, a critério da autoridade 
competente. 
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Parágrafo único. Os custos referentes a quaisquer dos procedimentos mencionados neste artigo 
correrão por conta do infrator. 

Art. 19. O Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, divulgação e esclarecimento, que 
estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com o objetivo de reduzir 
os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de 
sua utilização imprópria. 

Parágrafo único. As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, implementarão, em colaboração com o Poder Público, programas educativos e 
mecanismos de controle e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários, no 
prazo de cento e oitenta dias contado da publicação desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.974, de 2000) 

Art. 20. As empresas e os prestadores de serviços que já exercem atividades no ramo de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, têm o prazo de até 6 (seis) meses, a partir da regulamentação 
desta Lei, para se adaptarem às suas exigências. 

Parágrafo único. Aos titulares do registro de produtos agrotóxicos que têm como componentes 
os organoclorados será exigida imediata reavaliação de seu registro, nos termos desta Lei. 

Art. 21. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contado da 
data de sua publicação. 

Art. 22. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 23. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Brasília, 11 de julho de 1989; 168º da Independência e 101º da República. 

 
JOSÉ SARNEY 

Íris Rezende Machado 

João Alves Filho 

Rubens Bayma Denys 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.7.1989. 
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ANEXO 3. DECRETO FEDERAL 98.816, DE 11/01/90 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

 

Regulamenta a Lei Nº 7.802, de 11 de julho de 1989, 
que dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a 
produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda 
comercial, a utilização, a importação e exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras 
providências  

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 84, inciso IV, da 
Constituição, DECRETA:  

Capítulo I - Das Disposições Preliminares 

Art. 1º. A pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o 
destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a 
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, serão regidos pela Lei Nº 7.802, de 11 de julho 
de 1989 e este Regulamento.  

Art. 2º. Para os efeitos deste Regulamento, entende-se por:  

I - pesquisa e experimentação - os procedimentos efetuados visando verificar a aplicabilidade e a 
eficiência dos agrotóxicos, seus componentes e afins;  

II - produção - as fases de obtenção dos agrotóxicos, seus componentes e afins, por processos 
químicos, físicos ou biológicos;  

III - embalagem - o invólucro, recipiente ou qualquer forma de acondicionamento, removível ou 
não, destinado a conter, cobrir, empacotar, envasar, proteger ou manter, especificamente ou não, os 
agrotóxicos e afins;  

IV - rotulagem - o ato de identificação impresso ou litografado, bem como dizeres ou figuras 
pintadas ou gravadas a fogo, por pressão ou decalque, aplicados sobre quaisquer tipos de embalagem 
unitária de agrotóxicos ou afins, ou sobre qualquer tipo de protetor de embalagem incluída a 
complementação sob forma de etiqueta, carimbo indelével, bula ou folheto;  

V - transporte - o ato de deslocamento, em todo o território nacional, de agrotóxicos, seus 
componentes e afins;  

VI - armazenamento - o ato de armazenar, estocar ou guardar agrotóxicos, seus componentes e 
afins;  

VII - comercialização - a operação de comprar, vender, permutar, ceder ou repassar os 
agrotóxicos, seus componentes e afins;  

VIII - propaganda comercial - a comunicação de caráter comercial ou técnico-comercial dirigida a 
público específico;  
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IX - utilização - o emprego de agrotóxicos e afins, através de sua aplicação, visando alcançar 
uma determinada finalidade;  

X - importação - o ato de adquirir do exterior matérias-primas e produtos técnicos, destinados à 
fabricação e manipulação de agrotóxicos e afins, bem como de produtos formulados;  

XI - exportação - o ato de saída de agrotóxicos, seus componentes e afins, de qualquer ponto do 
País para o exterior, sejam de fabricação ou formulação local ou importados;  

XII - resíduo - a substância ou mistura de substâncias remanescentes ou existentes em 
alimentos ou no meio ambiente, decorrente do uso ou não de agrotóxicos e afins, inclusive qualquer 
derivado específico, tais como produtos de conversão e de degradação, metabólitos, produtos de reação 
e impurezas, considerados toxicológica e ambientalmente importantes;  

XIII - registro de produto - o ato privativo de órgão federal competente, destinado a atribuir o 
direito de produzir, comercializar, exportar, importar e utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, 
sem prejuízo da observação das condições de autorização de uso;  

XIV - registro especial temporário - o ato privativo de órgão federal competente destinado a 
atribuir o direito de utilizar em pesquisa e experimentação, agrotóxicos e afins;  

XV - registro de empresa e de prestador de serviços - o ato privativo dos órgãos competentes 
estaduais, municipais e do Distrito Federal, concedendo permissão para o funcionamento do 
estabelecimento ou unidade prestadora de serviços;  

XVI - classificação - a diferenciação de um agrotóxico ou afim em classes, em função de sua 
utilização, modo de ação e potencial ecotoxicológico ao homem, aos seres vivos e ao meio ambiente;  

XVII - controle - a verificação do cumprimento dos dispositivos regulamentadores dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins;  

XVIII - inspeção - o acompanhamento por técnicos especializados, das fases de produção, 
transporte, armazenamento, comercialização, utilização, importação, exportação e destino final de 
agrotóxicos, seus componentes e afins;  

XIX - fiscalização - a ação direta dos órgãos do Poder Público, com poder de polícia, na 
verificação do cumprimento da legislação específica;  

XX - agrotóxicos - os produtos químicos destinados ao uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, 
nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, e também de ambientes urbanos, hídricos e 
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação 
danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos, empregados como 
desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento;  

XXI - componentes - os princípios ativos, os produtos técnicos, suas matérias-primas, os 
ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins;  

XXII - afins - os produtos e os agentes de processos físicos e biológicos que tenham a mesma 
finalidade dos agrotóxicos, bem como outros produtos químicos, físicos e biológicos utilizados na defesa 
fitossanitária, domissanitária e ambiental, não enquadrados no inciso XX; 

XXIII - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência natural ou obtido através 
de manipulação genética, introduzido no ambiente para controle de uma população ou de atividades 
biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo;  

XXIV - princípio ativo ou ingrediente ativo - a substância, o produto ou o agente resultante de 
processos de natureza química, física ou biológica, empregados para conferir eficácia aos agrotóxicos e 
afins;  

XXV - produto técnico - a substância obtida diretamente da matéria-prima por processo químico, 
físico ou biológico, cuja composição contem teores definidos de ingredientes ativos;  

XXVI - matéria-prima - a substância destinada à obtenção direta do produto técnico por processo 
químico, físico e biológico;  
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XXVII - ingrediente inerte - a substância não ativa em relação a eficácia dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, resultante dos processos de obtenção destes produtos, bem como aquela usada 
apenas como veículo ou diluente nas preparações;  

XXVIII - aditivo - qualquer substância adicionada intencionalmente aos agrotóxicos ou afins, além 
do ingrediente ativo e do solvente, para melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção 
ou para facilitar o processo de produção;  

XXIX - adjuvante - a substância usada para imprimir as características desejadas às 
formulações;  

XXX - solvente - o líquido no qual uma ou mais substâncias se dissolvem para formar uma 
solução; e  

XXXI - formulação - o produto resultante da transformação dos produtos técnicos, mediante 
adição de ingredientes inertes, com ou sem adjuvantes e aditivos;  

Parágrafo único - a classificação de que trata o inciso XVI no que se refere à toxicidade humana, 
obedecerá a seguinte gradação:  

a) CLASSE I - extremamente tóxico;  

b) CLASSE II - altamente tóxico;  

c) CLASSE III - medianamente tóxico; e  

d) CLASSE IV - pouco tóxico.  

Capítulo II - Das Competências 

Art. 3º. Ao Ministério da Agricultura compete:  

I - estabelecer, no âmbito de sua competência, as exigências relativas aos dados e informações 
a serem apresentadas pelo requerente, para efeito de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
com finalidade fitossanitária, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;  

II - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, 
quanto à eficiência requerida do produto;  

III - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, 
de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas 
pastagens, atendidas as diretrizes e exigências do Ministério da Saúde e do Ministério do Interior;  

IV - conceder o registro especial temporário a agrotóxicos, seus componentes e afins, com 
finalidade fitossanitária, para o uso específico a que se propõe em pesquisa ou experimentação, 
atendidas as diretrizes e exigências do Ministério da Saúde e do Ministério do Interior;  

V - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, bem como os respectivos 
estabelecimentos;  

VI - controlar e analisar os agrotóxicos e afins com finalidade fitossanitária, bem como 
estabelecer os métodos oficiais de amostragem e os limites de tolerância analítica, na sua área de 
competência;  

VII - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;  

VIII - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto 
e eficaz dos agrotóxicos e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de produção, no 
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;  

IX - divulgar periodicamente a relação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, com 
finalidade fitossanitária, registrados para uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens;  
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X - promover, juntamente com os órgãos federais competentes pelos setores de saúde e meio 
ambiente, a reavaliação do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade 
fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas e nas pastagens, quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação 
ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, 
alertarem para riscos ou desaconselharem o uso desses produtos;  

XI - promover a avaliação com os órgãos federais de saúde e de meio ambiente, de pedidos de 
cancelamento ou impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, com finalidade 
fitossanitária, de uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 
agrícolas e nas pastagens;  

XII - estabelecer o intervalo de segurança dos agrotóxicos e afins, com finalidade fitossanitária, 
juntamente com o Ministério da Saúde; e  

XIII - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às informações 
técnico-agronômicas.  

Art. 4º. Ao Ministério da Saúde compete:  

I - estabelecer, no âmbito de sua competência, as exigências relativas aos dados e informações 
a serem apresentados pelo requerente, para efeito de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins;  

II - avaliar e classificar toxicologicamente os agrotóxicos, seus componentes e afins, quanto ao 
aspecto de saúde humana;  

III - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados à higienização, desinfecção e 
desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, no tratamento de água e no uso em 
campanhas de saúde, quanto à eficiência requerida do produto;  

IV - estabelecer, juntamente com o Ministério da Agricultura, os intervalos de segurança, tendo 
em vista os limites máximos residuais em alimentos, para os agrotóxicos e afins, destinados ao uso nos 
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas pastagens, 
frente a padrões estabelecidos;  

V - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados à higienização, 
desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e 
ao uso em campanhas de saúde pública, atendidas as exigências do Ministério do Interior;  

VI - conceder o registro especial temporário a agrotóxicos, seus componentes e afins, 
empregados na higienização, desinfecção e desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou 
coletivos, no tratamento de água e em campanhas de saúde pública, para o uso específico a que se 
propõe em pesquisa e experimentação, atendidas as diretrizes e exigências do Ministério do Interior;  

VII - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às precauções de 
uso e cuidados com a saúde humana;  

VIII - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, 
seus componentes e afins, bem como os respectivos estabelecimentos, quanto ao aspecto de saúde 
humana;  

IX - controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins destinados à higienização, 
desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos ao tratamento de água e 
ao uso em campanha de saúde pública, frente às características do produto registrado;  

X - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, na área de sua competência;  

XI - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto e 
eficaz dos agrotóxicos e afins, na área de sua competência;  

XII - divulgar periodicamente a relação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, registrados 
para o uso na higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou 
coletivos, no tratamento de água e em campanhas de saúde pública;  

XIII - promover, juntamente com o órgão competente pelo setor de meio ambiente, a reavaliação 
do registro de agrotóxicos, seus componentes e afins destinados à higienização, desinfecção ou 
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desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em 
campanhas de saúde pública, quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, 
alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e 
convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso desses produtos;  

XIV - promover a avaliação com o órgão federal de meio ambiente, de pedidos de cancelamento 
ou impugnação de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, empregados na higienização, 
desinfecção e desinfestação de ambientes domiciliares, públicos ou coletivos, no tratamento de água e 
em campanha de saúde pública;  

Art. 5º. Ao Ministério do Interior compete:  

I - estabelecer, no âmbito de sua competência, as exigências relativas aos dados e informações 
a serem apresentados pelo requerente, para efeito de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins;  

II - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins destinados ao uso na proteção de florestas, 
de ambientes hídricos e outros ecossistemas, quanto à eficiência requerida do produto;  

III - avaliar os agrotóxicos, seus componentes e afins e estabelecer a sua classificação quanto 
ao potencial de periculosidade ambiental;  

IV - conceder o registro a agrotóxicos, seus componentes e afins, destinados ao uso na proteção 
de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, atendidas as diretrizes e exigências do 
Ministério da Saúde;  

V - conceder o registro especial temporário a agrotóxicos, seus componentes e afins 
empregados na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, para o uso 
específico a que se propõe em pesquisa e experimentação, atendidas as diretrizes e exigências do 
Ministério da Saúde;  

VI - estabelecer os parâmetros para rotulagem de agrotóxicos e afins, quanto às precauções de 
uso e proteção da qualidade ambiental;  

VII - controlar, fiscalizar e inspecionar a produção, a importação e a exportação dos agrotóxicos, 
seus componentes e afins, bem como os respectivos estabelecimentos, com vistas à proteção ambiental;  

VIII - controlar a qualidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins, de uso na proteção de 
florestas, em ambientes hídricos e outros ecossistemas, frente às características do produto registrado;  

IX - prestar apoio às Unidades da Federação nas ações de controle e fiscalização dos 
agrotóxicos, seus componentes e afins, na área de sua competência;  

X - desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que assegurem o uso correto 
dos agrotóxicos e afins, na área de sua competência;  

XI - divulgar periodicamente a relação dos agrotóxicos, seus componentes e afins registrados e 
destinados ao uso na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas;  

XII - promover, juntamente com o Ministério da Saúde, a reavaliação do registro de produtos de 
uso na proteção de florestas, em ambientes hídricos e outros ecossistemas, quando organizações 
internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, dos quais o Brasil seja membro 
integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem para riscos ou desaconselharem o uso 
desses produtos;  

XIII - avaliar em conjunto com o Ministério da Saúde, pedidos de cancelamento ou impugnação 
de registro de produtos usados na proteção de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas.  

Capítulo III - Do Registro 

Seção I - Do Registro do Produto 

Art. 6º. Os agrotóxicos, seus componentes e afins, para serem produzidos, importados, 
exportados, comercializados e utilizados no Território Nacional, terão de ser previamente registrados no 
órgão federal competente, atendidas as exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores da 
agricultura, da saúde e do meio ambiente.  

Art. 7º. Para a obtenção do registro, os requerentes terão de fornecer os dados e documentos 
que forem exigidos neste Regulamento e em legislação específica.  
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Parágrafo único - Os requerentes fornecerão obrigatoriamente ao órgão federal registrante as 
inovações concernentes aos dados e documentos apresentados para o registro dos seus produtos.  

Art. 8º. Para efeito de registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, o requerente deverá 
encaminhar ao órgão federal competente:  

I - requerimento, em quatro vias, solicitando o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, 
no qual deverá constar, no mínimo:  

a) nome e endereço completo do requerente;  

b) finalidade do registro;  

c) comprovante de que a empresa requerente está registrada em órgão competente do Estado, 
do Distrito Federal ou do Município;  

d) marca comercial do produto;  

e) certificado de análise química;  

f) certificado de análise física;  

g) nome químico e comum do ingrediente ativo, devendo o nome químico ser indicado de forma 
constante nas listas publicadas pelo órgão registrante; no caso de produtos novos ainda não constantes 
nas listas, o nome químico deverá ser de acordo com a nomenclatura IUPAC ou ISO, sempre em 
português. O nome comum deverá ser escrito em letras maiúsculas, na grafia internacional, e o 
correspondente em português, indicando a entidade que o aprovou;  

h) classificação taxonômica do agente, em caso de agente biológico de controle;  

i) classe, forma de apresentação e composição quali-quantitativa do ingrediente ativo, dos 
ingredientes inertes, adjuvantes e demais componentes, quando presentes. As concentrações devem ser 
expressas em:  

- gramas por quilograma (g/kg) - para as formulações sólidas e produtos técnicos;  

- gramas por litro (g/l) - para as formulações líquidas;  

- mililitros por litro (ml/l) ou gramas por litro (g/l) - para os resíduos não sulfonados e óleos 
minerais fungicidas; e  

- quando os ingredientes ativos forem de natureza biológica, a concentração deve ser expressa 
na unidade que, em cada caso permita sua avaliação de forma adequada;  

j) grupo químico, quando definido, se o produto é sistêmico, e para os herbicidas, se é de ação 
total ou seletiva;  

l) sinonímia;  

m) fórmula estrutural e fórmula bruta;  

n) informações sobre o registro em outros países, inclusive o de origem, ou as razões do 
contrário, em casos de produtos novos importados ainda não registrados;  

o) modalidade de emprego;  

p) concentração, dosagem utilizada, época de aplicação, freqüência, forma de apresentação e 
de aplicação e restrições de uso;  

q) intervalo de segurança; e  

r) métodos para desativação do agrotóxico e de seus componentes e afins.  

II - relatório técnico - dados e informações em 2 (duas) vias, exigidos pelo Ministério da 
Agricultura, dos quais constem necessariamente:  

a) testes e informações sobre a eficiência e praticabilidade agronômica do produto comercial;  

b) testes e informações referentes à compatibilidade;  

c) modelo de rótulo e bula, para formulações de pronto uso;  

d) modelos e características da embalagem;  
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e) dados agronômicos e exigíveis de acordo com a legislação específica complementar;  

III - relatório técnico - dados e informações em 2 (duas) vias, exigidos pelo Ministério da Saúde, 
dos quais constem, necessariamente:  

a) método analítico e sua sensibilidade para avaliar o resíduo de agrotóxico remanescente no 
produto vegetal ou animal;  

b) resultados das análises quantitativas efetuadas indicando a persistência dos resíduos;  

c) intervalo de reentrada de pessoas nas culturas tratadas;  

d) tolerâncias disponíveis de preferência a nível internacional;  

e) dados biológicos, envolvendo aspectos bioquímicos e ensaios toxicológicos, de acordo com 
legislação específica complementar, a ser estabelecida pelo Ministério da Saúde; e  

f) dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais.  

IV - relatório técnico III - dados e informações, em 2 (duas) vias exigidos pelo Ministério do 
Interior, dos quais constem necessariamente:  

a) dados físico-químicos;  

b) dados relativos à toxicidade para microorganismos, microcrustáceos, peixes, algas e 
organismos de solo e plantas;  

c) dados relativos à bioacumulação, persistência, biodegradabilidade, mobilidade, absorção e 
dessorção;  

d) dados relativos à toxicidade para animais superiores; e  

e) dados relativos ao potencial mutagênico, embriofetotóxico e carcinogênico em animais;  

Parágrafo único - No ato da protocolização do pedido de registro, uma via do requerimento 
receberá carimbo do órgão competente e ficará de posse do requerente.  

Art. 9º. Os agrotóxicos, seus componentes e afins, que apresentam redução de sua eficiência 
agronômica, riscos à saúde humana ou ao meio ambiente poderão ser reavaliados a qualquer tempo e 
ter seus registros alterados, suspensos ou cancelados.  

Art. 10. Protocolizado o pedido de registro, o órgão federal competente deverá promover a 
publicação no Diário Oficial da União de um resumo do mesmo, em até 15 (quinze) dias úteis, contados 
na data do protocolo de recebimento, contendo no mínimo:  

I - nome do requerente;  

II - marca comercial do produto;  

III - nome químico e comum do ingrediente ativo;  

IV - nome científico do ingrediente ativo, no caso de agente biológico;  

V - motivo da solicitação;  

VI - indicação do uso pretendido.  

Art. 11. O órgão federal responsável pelo registro deverá encaminhar, no prazo máximo de 
sessenta dias contados da solicitação de registro, uma via do requerimento, o relatório técnico respectivo 
e uma via de seu parecer, aos órgãos responsáveis pelas demais avaliações do agrotóxico, 
componentes ou afins.  

§ 1º - No prazo referido no caput deste artigo, o órgão registrante avaliará, improrrogavelmente, 
a eficiência do produto.  

§ 2º - O prazo máximo para a avaliação da documentação e emissão de parecer pelos órgãos 
responsáveis pelas áreas de saúde e meio ambiente será de 90 (noventa) dias, contados a partir do 
recebimento da documentação.  

§ 3º - O prazo referido neste artigo terá sua contagem suspensa quando o órgão federal 
responsável pela saúde ou meio ambiente solicitar por escrito, fundamentadamente ao interessado, 
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documentos ou informações adicionais pertinentes ao pedido de registro, recomeçando a fluir a 
contagem a partir do atendimento à solicitação, pelo tempo que faltar, acrescidos de mais 30 (trinta) dias.  

§ 4º - O não atendimento ou atendimento parcial do interessado sem justificativa por escrito, em 
até 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da notificação, implicará arquivamento do processo 
de registro, por despacho fundamentado.  

§ 5º - A aceitação ou não da justificativa apresentada, de que trata o parágrafo anterior, ficará a 
critério do órgão que originou a solicitação, podendo ser concedido novo prazo de até 360 (trezentos e 
sessenta) dias para a apresentação completa das informações ou documentos necessários, a critério do 
órgão solicitante.  

§ 6º - Após o recebimento das respectivas avaliações toxicológicas e ambientais, o órgão 
registrante concluirá no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do processo, para o atendimento ou 
não da solicitação do requerente.  

Art. 12. O registro de produtos destinado exclusivamente para a exportação será efetuado 
mediante cadastramento no órgão federal registrante e comprovação do atendimento das exigências 
técnicas internacionais de agricultura, saúde e meio ambiente, emanadas de órgãos governamentais e 
de acordos e convênios dos quais o País seja signatário.  

§ 1º - Para efeito de obtenção do cadastramento mencionado no caput deste artigo, a empresa 
exportadora deverá fornecer, dentre outras as seguintes informações:  

a) nome químico e comum e no caso de agente biológico de controle, classificação taxonômica 
do agente;  

b) classe e formulação;  

c) informação ampla acerca das razões pela qual o produto não é utilizado no País; e  

d) quantidade.  

§ 2º - O órgão federal responsável pelo cadastramento deverá notificar o País importador acerca 
do produto a ser exportado.  

Art. 13. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio 
ambiente, das quais o Brasil seja membro integrante ou signatário de acordos e convênios, alertarem 
para riscos ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, caberá ao órgão 
federal registrante avaliar imediatamente os problemas e informações apresentados, consultando o 
órgão oficial de Agricultura, Saúde ou Meio Ambiente, conforme o caso.  

Parágrafo único - Procedida a avaliação técnica, a autoridade competente poderá tomar uma ou 
mais das medidas seguintes:  

a) proibir ou suspender o uso;  

b) cancelar ou suspender o registro;]  

c) restringir o uso através de atos específicos;  

d) restringir a comercialização;  

e) proibir, suspender ou restringir a importação; e  

f) propor a mudança da formulação e do método de aplicação.  

Art. 14. O registro para novo produto agrotóxico, seus componentes e afins será concedido se a 
sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente for comprovadamente igual ou menor do que a 
daqueles já registrados, para a mesma finalidade.  

Parágrafo único - Para avaliação comparada da toxicidade na área da saúde e do meio 
ambiente, devem ser observados os seguintes parâmetros:  

a) toxicidade da formulação;  

b) presença de problemas toxicológicos especiais tais como: neurotoxicidade, fetotoxicidade, 
ação hormonal e comportamental e ação reprodutiva;  

c) persistência no ambiente;  
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d) bioacumulação;  

e) formulação, e  

f) método de aplicação.  

Art. 15. O requerente deve apresentar, quando solicitado, amostras para análises e 
experiências, consideradas necessárias pelos órgãos federais registrantes.  

Art. 16. O registro de produtos de que trata este Regulamento será negado sempre que não 
forem atendidas as condições, as exigências e os procedimentos para tal fim previstos em Lei, 
regulamento ou em instruções oficiais.  

Art. 17. Será cancelado o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, sempre que 
constatada modificação não autorizada em sua fórmula, dosagem, condições de fabricação, indicação de 
aplicação e especificações enunciadas em rótulos, folhetos ou bulas ou quaisquer outras modificações 
em desacordo ao registro concedido.  

Parágrafo único - Qualquer alteração ou mudança nos dados técnicos constantes no registro 
obrigará a novo pedido de registro.  

Seção II - Produtos Destinados à Pesquisa e Experimentação 

Art. 18. O registro especial temporário será exigido para novos agrotóxicos, seus componentes e 
afins destinados à pesquisa e experimentação, quando ainda não registrados para os fins de produção, 
comercialização e utilização no País.  

Art. 19. A pesquisa e experimentação de agrotóxicos, seus componentes e afins deverão ser 
mantidas sob controle e responsabilidade da entidade requerente, a qual responderá por quaisquer 
danos causados à agricultura, ao meio ambiente e à saúde humana.  

§ 1º - Os produtos agrícolas e os restos de cultura provenientes das áreas tratadas não poderão 
ser utilizados para alimentação humana ou animal.  

§ 2º - Quando da pesquisa e experimentação deverá ocorrer a destinação adequada das 
embalagens dos produtos, de maneira a garantir a menor emissão de resíduos sólidos, líquidos ou 
gasosos no ambiente.  

Art. 20. O registro especial temporário para pesquisa e experimentação, será efetuado pelo 
órgão federal competente, por solicitação do interessado, desde que o mesmo apresente:  

I - o objetivo da pesquisa e experimentação;]  

II - o projeto experimental;  

III - o laudo de composição físico-química;  

IV - a autorização para importação, concedida pelo órgão responsável pelo registro, em caso de 
produtos importados;  

V - a avaliação toxicológica preliminar, no caso de pesquisa e experimentação em campo;  

VI - avaliação ambiental preliminar, no caso de pesquisa e experimentação em campo;  

VII - no caso de agentes biológicos de controle:  

a) agentes biológicos de ocorrência natural  

1 - caracterização morfológica e/ou bioquímica;  

2 - obediência aos requisitos quarentenários, quando importados; e  

3 - avaliação ambiental preliminar;  

b) agentes biológicos manipulados geneticamente:  

1 - caracterização morfológica e/ou bioquímica;  

2 - obediência aos requisitos quarentenários, quando importados;  

3 - avaliação toxicológica e ambiental preliminar; e  
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4 - comprovante da realização de experimentação em campo, no país de origem, quando 
importados.  

§ 1º - Os produtos codificados, sem especificações determinadas, só obterão o registro especial 
temporário para experimentos em áreas controladas.  

§ 2º - Os produtos a serem pesquisados e experimentados no Brasil deverão ser considerados 
como de Classe Toxicológica I, no que se refere aos cuidados de manipulação e aplicação.  

§ 3º - Os operadores que aplicarem produtos a serem experimentados deverão possuir e utilizar 
equipamentos de proteção individual (EPI's) e deverão ser habilitados para a função conforme legislação 
pertinente.  

§ 4º - A avaliação toxicológica preliminar será fornecida pelo Ministério da Saúde, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da documentação.  

§ 5º - A avaliação ambiental preliminar será fornecida pelo Ministério do Interior, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da documentação.  

 § 6º - O órgão federal responsável pelo registro terá o prazo máximo de 90 (noventa) dias, a 
partir do recebimento da documentação, para concessão ou não do registro.  

Art. 21. Em caso de produtos manipulados geneticamente, no País ou no exterior, será 
necessária a avaliação por parte de uma comissão técnica com especialistas de notório saber científico, 
representando os órgãos federais de agricultura, saúde e meio ambiente, a serem convidados pelo órgão 
federal registrante, que deverá se pronunciar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a partir do 
recebimento da documentação.  

Seção III - Das Proibições 

Art. 22. São proibidos os registros de agrotóxicos, seus componentes e afins:  

I - para os quais o País não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de 
modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde 
pública;  

II - para os quais não haja antídoto ou tratamento eficaz no País, exceto para os agentes de 
controle biológico e para os agrotóxicos de origem química, quando usados em concentrações 
comprovadamente não letais para os homens e animais;  

III - os considerados teratogênicos que apresentarem evidências suficientes neste sentido, a 
partir de observações na espécie humana ou de estudos com, pelo menos, duas espécies de animais de 
experimentação;  

IV - os considerados carcinogênicos que apresentarem evidências suficientes neste sentido, a 
partir de observações na espécie humana, ou de estudos com, pelo menos, duas espécies de animais 
de experimentação;  

V - os considerados mutagênicos, capazes de induzir mutações observadas em, no mínimo dois 
testes, um deles para detectar mutações gênicas, realizado inclusive com o uso de ativação metabólica, 
e o outro para detectar mutações cromossômicas;  

VI - que provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com 
procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica;  

VII - que se revelem mais perigosos para o homem do que os testes de laboratório, com animais, 
tenham podido demonstrar segundo critérios técnicos e científicos atualizados; e  

VIII - cujas características causem danos ao meio ambiente.  

§ 1º - Devem ser considerados como "desativação de seus componentes" os processos de 
inativação dos princípios ativos que reduzam ao máximo o poder toxicológico destes.  

§ 2º - Os testes, provas e estudos sobre mutagênese, carcinogênese e teratogênese, devem ser 
efetuados com critérios aceitos por instituições científicas ou de saúde pública, nacionais ou 
reconhecidas internacionalmente, devendo os resultados serem avaliados caso a caso, por uma 
comissão técnica do Ministério da Saúde, que inclua especialistas da comunidade científica nacional, e, 
quando for o caso, também de representantes do Ministério do Interior.  
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Seção IV - Do Cancelamento ou da Impugnação 

Art. 23. Para efeito do art. 5º da Lei 7.802/89, o requerimento de impugnação ou cancelamento 
será formalizado através de solicitação em 5 (cinco) vias, dirigido ao órgão federal competente pelo 
registro, em qualquer tempo, a partir da publicação prevista no art. 10 do presente Regulamento.  

Art. 24. No requerimento a que se refere o artigo anterior, deverá constar laudo técnico firmado, 
no mínimo, por dois profissionais brasileiros habilitados na área de biociências, acompanhado dos 
resultados das análises realizadas por laboratório nacional ou do exterior, reconhecidos 
internacionalmente.  

Art. 25. O órgão federal registrante terá o prazo de 90 (noventa) dias a partir do recebimento da 
documentação, para se pronunciar, devendo adotar os seguintes procedimentos:  

I - notificar a empresa responsável pelo produto registrado, ou em vias de obtenção de registro; e 
II - encaminhar a documentação pertinente aos órgãos federais responsáveis pelos setores de 
agricultura, saúde e meio ambiente, conforme os motivos apresentados, para avaliação e análise em 
suas áreas de competência.  

Art. 26. Os órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente, 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da documentação, deverão se posicionar 
sobre o pedido de cancelamento, ou impugnação, remetendo a seguir seu parecer ao órgão federal 
registrante, que adotará a medida pertinente cabível.  

Art. 27. A empresa responsável pelo produto registrado ou em vias de obtenção de registro, terá 
o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação, para apresentar sua defesa.  

Art. 28. Após a decisão administrativa, da impugnação ou cancelamento, o órgão federal 
registrante comunicará ao requerente o deferimento ou indeferimento da solicitação e publicará a 
decisão no Diário Oficial da União.  

Seção V - Do Registro das Empresas 

Art. 29. Para o efeito de obtenção de registro nos órgãos competentes do Estado, do Distrito 
Federal ou do Município, as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação 
de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou, que, os produzam, importem, exportem ou comercializem, 
deverão apresentar dentre outros documentos, requerimento solicitando o registro, onde constem, no 
mínimo, as informações contidas no Anexo I deste Regulamento.  

§ 1º - Para os efeitos deste Regulamento, ficam as cooperativas equiparadas às empresas 
comerciais.  

§ 2º - Nenhum estabelecimento que opere com produtos abrangidos por esta Lei poderá 
funcionar sem a assistência e responsabilidade efetivas de técnico legalmente habilitado.  

§ 3º - Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de 
um na mesma localidade pertencente à mesma empresa.  

§ 4º - Quando um só estabelecimento industrializar ou comercializar outros produtos além de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, será obrigatória a existência de instalações separadas para a 
fabricação e o acondicionamento dos materiais, substâncias e produtos acabados.  

§ 5º - Sempre que ocorrerem modificações nas informações da documentação apresentada, 
deverá a firma responsável comunicar o fato aos órgãos fiscalizadores, onde estiver registrada, no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias.  

§ 6º - As alterações estatutárias ou contratuais das empresas registrantes serão efetuadas por 
averbação ou apostilamento no certificado de registro, que manterá seu prazo de validade.  

Art. 30. As empresas importadoras, exportadoras ou produtoras de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, passarão a adotar para cada partida importada, exportada ou produzida, uma 
codificação de conformidade com o Anexo II deste Regulamento, a qual deverá constar de todas as 
embalagens dela originadas, não podendo ser usado o mesmo código para partidas diferentes.  

Art. 31. As empresas fornecerão aos órgãos fiscalizadores, onde estejam registradas, no início 
de cada semestre, dados referentes às quantidades de agrotóxicos, seus componentes e afins 
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importados, exportados, produzidos, comercializados e aplicados no semestre anterior, preenchendo 
formulário, conforme modelo do Anexo III deste Regulamento.  

Art. 32. As pessoas físicas ou jurídicas que comercializem, importem, exportem ou que sejam 
prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ficam obrigadas a 
manter à disposição do serviço de fiscalização o livro de registro ou outro sistema de controle, contendo:  

I - no caso dos estabelecimentos que comercializem agrotóxicos e afins no mercado interno:  

a) relação detalhada do estoque existente; e  

b) nome comercial dos produtos e quantidades comercializadas, acompanhados dos respectivos 
receituários;  

II - no caso de estabelecimentos que importem ou exportem agrotóxicos, seus componentes e 
afins:  

a) relação detalhada do estoque existente; e  

b) nome comercial dos produtos e quantidades importadas ou exportadas, acompanhadas das 
respectivas autorizações de importação ou exportação dos produtos, concedidas pelo órgão federal 
competente;  

III - no caso das pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de 
agrotóxicos e afins:  

a) relação detalhada do estoque existente;  

b) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhados dos respectivos 
receituários e guia de aplicação, em 2 (duas) vias, ficando uma via de posse do contratante ;e  

c) guia de aplicação, da qual deverão constar, no mínimo:  

1 - nome do usuário e endereço;  

2 - cultura e áreas tratadas, para agrotóxicos com finalidade fitossanitária;  

3 - local da aplicação e endereço;  

4 - nome comercial do produto usado;  

5 - quantidade empregada do produto comercial;  

6 - forma de aplicação;  

7 - data da prestação do serviço;  

8 - riscos oferecidos pelo produto ao ser humano, meio ambiente e animais domésticos;  

9 - cuidados necessários;  

10 - identificação do aplicador e assinatura;  

11 - identificação do responsável técnico e assinatura; e  

12 - a assinatura do usuário.  

Capítulo IV - Da Embalagem, da Rotulagem e da Propaganda 

Seção I - Da Embalagem e da Rotulagem 

Art. 33. É obrigatória a aprovação, pelo órgão federal registrante, da embalagem e rotulagem de 
agrotóxicos e afins, por ocasião do processo de pedido de registro.  

§ 1º - As embalagens dos agrotóxicos e afins deverão atender aos seguintes requisitos:  

a) devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, 
perda ou alteração de seu conteúdo;  

b) os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de ser atacados pelo conteúdo ou de 
formar com ele combinações nocivas ou perigosas;  

c) devem ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer 
enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação;  
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d) devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído ao ser aberto pela 
primeira vez, acompanhados de tampa de segurança; e  

e) devem constar em destaque, em alto relevo ou outra forma, informações que determinem o 
não reaproveitamento das embalagens.  

Art. 34. Para os agrotóxicos e afins de classes toxicológicas I, II e III, não será permitido o 
registro de produtos premidos (aerossóis), exceto os de uso domissanitário, onde a diluição de uso será 
considerada no estabelecimento das classes de risco.  

Parágrafo único - Entendem-se por agrotóxicos e afins de uso domissanitário, aqueles com 
finalidade de uso nos domicílios, peri-domicílios, edifícios públicos e coletivos e em áreas urbanas.  

Art. 35. Não serão permitidas embalagens de venda a varejo para produtos técnicos, sendo que 
esta forma somente poderá ser fornecida à empresa formuladora.  

Art. 36. Só será permitida a utilização de embalagens de vidro para agrotóxicos e afins, quando 
não existirem no mercado interno embalagens apropriadas e aprovadas pelo órgão federal registrante, 
ouvidos os órgãos federais responsáveis pelos setores de saúde e meio ambiente.  

Art. 37. A embalagem e a rotulagem dos agrotóxicos e afins devem ser feitas de maneira a 
impedir que sejam confundidas com produtos de higiene, farmacêuticas, alimentares, dietéticos, bebidas, 
cosméticos ou perfumes.  

Art. 38. Deverão constar obrigatoriamente do rótulo de agrotóxicos e afins, conforme modelo do 
Anexo IV:  

I - na coluna central:  

a) marca comercial do produto;  

b) composição quali-quantitativa das formulações, indicadas por seus nomes químicos e 
comuns, vertidos para o português, ou científicos, internacionalmente aceitos;  

c) porcentagem total dos ingredientes inertes;  

d) quantidade de agrotóxico ou afim que a embalagem contém, expressa em unidades de 
medida, conforme o caso;  

e) classe e tipo de formulação;  

f) nome e endereço do registrante, fabricante, formulador ou do importador;  

g) número de registro do produto comercial e sigla do órgão registrante;  

h) número do lote ou da partida;  

i) recomendação em destaque para que o usuário leia o rótulo e a bula antes de utilizar o produto 
e que conserve em seu poder;  

j) data de fabricação e de vencimento;  

l) indicações se a formulação é explosiva, inflamável, comburente, corrosiva ou irritante;  

m) os dizeres: "É OBRIGATÓRIO O USO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA. PROTEJA-
SE"; e  

n) classificação toxicológica;  

II - na coluna da esquerda:  

a) precauções de uso e advertências quanto aos cuidados de proteção ao meio ambiente; e  

b) instruções de armazenamento do produto, visando sua conservação e prevenção contra 
acidentes.  

III - na coluna da direita:  

a) precauções de uso e recomendações gerais quanto a primeiros socorros, antídotos e 
tratamentos, no que diz respeito à saúde humana; e  

b) telefone de 3 (três) dígitos dos centros de informações toxicológicas.  
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Art. 39. Para efeito de rotulagem deverão ser observados:  

I - data de fabricação e vencimento, constando: mês e ano, sendo que o mês deverá ser 
impresso com três letras iniciais;  

II - rótulo confeccionado em fundo branco e dizeres em letras pretas;  

III - rótulo em que conste pictogramas, internacionalmente aceitos, dispostos ao longo da faixa 
de classificação toxicológica, todos em preto com fundo branco, de acordo com o modelo do Anexo IV; e  

IV - rótulos confeccionado com materiais, cuja qualidade assegure a devida resistência à ação 
dos agentes atmosféricos, bem como às manipulações usuais.  

Art. 40. Os produtos agrotóxicos e afins deverão ser apresentados com folheto ou bula, 
aprovados pelo órgão federal registrante.  

Art. 41. Deverão constar necessariamente do folheto ou bula, além de todos os dados 
constantes no rótulo, os que se seguem:  

I - instruções de uso do produto, mencionando, no mínimo:  

a) culturas;  

b) pragas, doenças, ervas daninhas e outras finalidades de uso identificadas por nomes comuns 
e científicos;  

c) dosagens do ingrediente ativo, de forma a relacionar claramente a quantidade a ser usada por 
hectare, por número de plantas ou por hectolitros do veículo utilizado, quando aplicável;  

d) modo de aplicação;  

e) intervalo de segurança, assim entendido como o período de tempo que deverá transcorrer 
entre a última aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou o plantio, e a semeadura ou 
plantio seguinte, conforme o caso;  

f) intervalo de reentrada de pessoas nas culturas e áreas tratadas;  

g) limitações de uso;  

h) informações sobre os equipamentos de aplicação;  

i) informações sobre os equipamentos de proteção individual a serem utilizados, conforme 
normas regulamentadoras vigentes; e  

j) informações sobre o destino final de embalagens e das sobras de agrotóxicos e afins;  

II - dados relativos à proteção da saúde humana:  

a) mecanismos de ação, absorção e excreção para o ser humano;  

b) efeitos agudos e crônicos; e  

c) efeitos colaterais;  

III - dados relativos à proteção do meio ambiente; e  

IV - dados e informações adicionais julgadas necessárias pelos órgãos federais responsáveis 
pela agricultura, saúde e meio ambiente.  

Seção II - Da Propaganda Comercial 

Art. 42. REVOGADO  

Art. 43. REVOGADO 

Art. 44. REVOGADO 

Seção III - Da Destinação Final de Resíduos e Embalagens 

Art. 45. É proibida a reutilização de embalagens de agrotóxicos e afins pelo usuário, 
comerciante, distribuidor, cooperativas e prestadores de serviços.  
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Parágrafo único - O órgão federal registrante poderá autorizar o reaproveitamento de 
embalagens de agrotóxicos, seus componentes e afins, pela empresa produtora, ouvidos os demais 
órgãos federais envolvidos.  

Art. 46. O descarte de embalagens e resíduos de agrotóxicos e afins deverá atender às 
recomendações técnicas apresentadas na bula, relativas aos processos de incineração, enterro e outros, 
observadas as exigências dos setores de saúde, agricultura e meio ambiente.  

Art. 47. No caso de agentes biológicos de controle, os resíduos deverão ser incinerados.  

Art. 48. Os agrotóxicos e afins apreendidos por ação fiscalizadora terão seu destino final 
estabelecido após a conclusão do processo administrativo, a critério da autoridade competente.  

Parágrafo único - Os agrotóxicos e afins apreendidos por ação fiscalizadora, quando formulados 
em desacordo com as especificações constantes do registro, terão seu destino final determinado pela 
autoridade competente, sendo a execução de inteira responsabilidade da empresa produtora.  

Capítulo V - Do Armazenamento e do Transporte 

Art. 49. O armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, obedecerá às normas 
nacionais vigentes, sendo observadas as instruções fornecidas pelo fabricante, bem como as condições 
de segurança explicitadas no rótulo e bula.  

Art. 50. O transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins deverá se submeter às regras e 
procedimentos estabelecidos para transporte de produtos perigosos, constantes da legislação específica 
em vigor.  

Capítulo VI - Do Receituário 

Art. 51. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente ao usuário, mediante 
apresentação de receituário próprio prescrito por profissional legalmente habilitado.  

§ 1º - Considera-se usuário toda pessoa física ou jurídica que utilize agrotóxico ou afim.  

§ 2º - Considera-se legalmente habilitado o profissional que possua formação técnica, no 
mínimo, de nível médio ou segundo grau, na área de conhecimentos relacionados com a matéria de que 
trata este regulamento, e esteja inscrito no respectivo órgão fiscalizador da profissão.  

Art. 52. A receita referida neste capítulo deverá ser expedida em 5 (cinco) vias, a primeira 
permanecendo em poder do estabelecimento comercial, a segunda com o usuário, a terceira com o 
profissional que a prescreveu, a quarta com o Conselho Regional Profissional e a quinta com o órgão 
estadual competente.  

§ 1º - A receita deverá ser mantida à disposição dos órgãos fiscalizadores pelo período de no 
mínimo 5 (cinco) anos, a contar da data da emissão.  

§ 2º - O estabelecimento comercial deverá remeter até o quinto dia útil do mês subseqüente uma 
via da receita ao Conselho Regional Profissional e outra ao órgão estadual competente.  

Art. 53. A receita deverá ser específica para cada problema e deverá conter, no mínimo:  

I - nome e endereço completo do técnico responsável, e número de seu registro no Conselho 
Regional Profissional;  

II - nome do consulente, da propriedade e sua localização;  

II - diagnóstico; e  

V - recomendação técnica com as seguintes informações:  

a) nome do produto comercial que deverá ser utilizado;  

b) cultura e área onde será aplicado;  

c) dosagens de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;  

d) modalidade de aplicação, sendo que no caso de aplicação aérea devem ser registradas as 
instruções específicas;  

e) época de aplicação;  
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f) intervalo de segurança;  

g) precauções de uso;  

h) primeiros socorros nos casos de acidentes;  

i) advertências relacionadas à proteção do meio ambiente;  

j) instruções sobre a disposição final de resíduos e embalagens;  

l) orientações quanto ao manejo integrado de pragas;  

m) orientação quanto à utilização de equipamentos de proteção individual (EPI); e  

n) data, assinatura e carimbo do técnico, com indicação do nome, do registro no Conselho 
Regional Profissional e do CPF.  

Parágrafo único - Só poderão ser prescritos produtos com observância das recomendações de 
uso aprovadas no registro.  

Art. 54. Consideram-se como caso excepcional, de acordo com o art. 13 da Lei Nº 7.802 de 
1989, a prescrição e a venda de agrotóxicos destinados à higienização, desinfecção, desinfestação de 
ambientes domiciliares públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanhas de saúde 
pública.  

Capítulo VII - Do Controle, da Inspeção e da Fiscalização 

Seção I - Do Controle de Qualidade 

Art. 55. Além das medidas previstas neste Regulamento, sempre que se fizer necessário 
atualizar o processo tecnológico, os Ministérios da Agricultura, Saúde e Interior, baixarão normas e 
aperfeiçoarão mecanismos destinados a garantir ao consumidor a qualidade dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, tendo em vista a identidade, atividade, pureza e eficácia dos produtos.  

Parágrafo único - As medidas a que se refere este artigo se efetivarão essencialmente através 
das especificações de qualidade do produto, do controle de qualidade dos mesmos e da inspeção da 
produção.  

Art. 56. Sem prejuízo do controle e da fiscalização, a cargo dos Poderes Públicos, todo 
estabelecimento destinado à produção de agrotóxicos, seus componentes e afins deverá possuir 
Departamento Técnico de Inspeção de Produção que funcione de forma autônoma em sua esfera de 
competência, com finalidade de verificar a qualidade das matérias primas ou substâncias, os aspectos 
qualitativos das operações de fabricação e a estabilidade dos agrotóxicos, seus componentes e afins 
produzidos.  

Parágrafo único - É facultado às empresas produtoras de agrotóxicos, seus componentes e 
afins, realizar os controles previstos neste artigo em institutos ou laboratórios oficiais ou privados, de 
acordo com a legislação vigente.  

Seção II - Da Inspeção e da Fiscalização 

Art. 57. Serão objeto de inspeção e fiscalização, com vistas ao controle, os agrotóxicos, seus 
componentes e afins, sua produção, os veículos destinados ao transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a utilização, a propaganda comercial, a rotulagem e a disposição final de resíduos e 
embalagens.  

Art. 58. A ação fiscalizadora é da competência:  

I - dos órgãos federais responsáveis pelos setores de agricultura, saúde e meio ambiente:  

a) quando os agrotóxicos, seus componentes e afins estiverem em trânsito de uma para outra 
unidade federativa por vias terrestre, lacustre, fluvial, marítima e aérea, sob controle de órgãos e agentes 
federais;  

b) quando se tratar de estabelecimentos de produção;  

c) quando se tratar de agrotóxicos, seus componentes e afins, importados ou exportados; e  
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d) quando se tratar de coleta de amostras para análise prévia de controle ou fiscal, nos casos de 
suspeita de fraude que decorram de cancelamento do registro ou interdição dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins, em todo o território nacional.  

II - dos órgão competentes estaduais de agricultura, saúde e meio ambiente:  

a) quando se tratar do uso e consumo dos agrotóxicos e afins na área de jurisdição respectiva;  

b) quando se tratar de estabelecimento de comercialização, armazenamento e prestação de 
serviços;  

c) quando se tratar de assuntos relacionados à destinação final de resíduos e embalagens;  

d) quando se tratar de transportes por vias terrestre, lacustre, fluvial, marítima e aérea em suas 
áreas de competência; e  

e) quando se tratar de coleta de amostras para análise fiscal.  

Parágrafo único - A competência de que se trata este artigo poderá ser delegada pela União e 
pelos Estados, ressalvados os casos de indelegabilidade previstos em lei.  

Art. 59. As ações de inspeção e fiscalização se efetivarão em caráter permanente e constituirão 
atividade de rotina dos órgãos responsáveis pela agricultura, saúde e meio ambiente.  

Parágrafo único - Quando solicitadas pelos órgãos competentes, deverão as empresas prestar 
as informações, ou proceder a entrega dos documentos nos prazos estabelecidos, a fim de não 
obstarem as ações de inspeção e fiscalização e as medidas que se fizerem necessárias.  

Art. 60. A inspeção da produção de agrotóxicos, seus componentes e afins, terá em vista, 
prioritariamente, o processo de fabricação, levando em conta, os fatores intrínsecos e extrínsecos, tais 
como a contaminação das matérias-primas, dos produtos técnicos e do produto formulado, e a qualidade 
do produto.   

Art. 61. A inspeção e a fiscalização serão exercidas por agentes devidamente credenciados pelo 
órgão central da repartição inspetora ou fiscalizadora.  

Parágrafo único - O agente deverá ter formação profissional com habilitação para o exercício de 
suas atribuições.  

Art. 62. Os agentes de inspeção e fiscalização em suas atividades terão atribuições específicas 
e gozarão das seguintes prerrogativas, dentre outras:  

I - dispor de livre acesso aos locais onde se processem, em qualquer fase, a industrialização, o 
comércio e o transporte dos agrotóxicos, seus componentes e afins;  

II - colher amostras necessárias às análises de controle ou fiscal, lavrando o respectivo termo de 
apreensão;  

III - executar visitas rotineiras de inspeções e vistorias para apuração de infrações ou eventos 
que tornem os produtos passíveis de alteração, das quais lavrarão os respectivos termos;  

IV - verificar o atendimento das condições de preservação da qualidade ambiental;  

V - verificar a procedência e condições dos produtos, quando expostos à venda;  

VI - interditar parcial ou totalmente, lavrando o termo respectivo, os estabelecimentos industriais 
ou comerciais em que se realizem atividades previstas neste Regulamento, bem como lotes ou partidas 
dos produtos, em casos de inobservância ou desobediência aos termos da Lei Nº 7.802/89 deste 
Regulamento e legislação complementar;  

VII - proceder à imediata inutilização da unidade do produto, cuja adulteração ou deterioração 
seja flagrante, e a à apreensão e interdição do restante do lote ou partida, para análise fiscal; e  

VIII - lavrar os autos de infração para início do processo administrativo previsto neste 
Regulamento.  

Art. 63. A inspeção será realizada por meio de exames e vistorias:  

I - da matéria-prima, de qualquer origem ou natureza;  
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II - da manipulação, transformação, elaboração, conservação, embalagem e rotulagem dos 
produtos;  

III - dos equipamentos e instalações do estabelecimento; e  
IV - do laboratório de controle de qualidade dos produtos.  
Parágrafo único - A inspeção será executada para verificar o cumprimento das disposições 

aplicáveis ao caso.  
Art. 64. A fiscalização será exercida sobre os produtos em comercialização, em 

estabelecimentos produtores e comerciais e em depósitos ou outros locais de propriedade dos usuários 
de acordo com as especificações baixadas em ato administrativo.  

Parágrafo único - Constatada qualquer irregularidade, o produto será apreendido e submetido à 
análise fiscal.  

Art. 65. Para efeito de análise fiscal, será realizada coleta de amostra representativa do produto, 
pela autoridade fiscalizadora.  

§ 1º - A coleta de amostra será realizada em 3 (três) partes, de acordo com técnica e 
metodologias indicada em ato administrativo.  

§ 2º - A amostra deverá ser autenticada e tornada inviolável na presença do interessado, e na 
ausência ou recusa deste, de duas testemunhas.  

§ 3º - Uma parte será utilizada pelo laboratório oficial, outra permanecerá no órgão fiscalizador e 
a última ficará em poder do interessado para perícia de contraprova.  

Art. 66. A análise fiscal será realizada por laboratório oficial, ou devidamente credenciado, com o 
emprego de metodologia oficial, para identificar ocorrências de fraudes, desobediência à legislação, 
falsificação e adulteração, observadas pelo Agente Fiscal, desde a produção até a comercialização ou 
utilização.  

Parágrafo único - A metodologia oficial para as análises finais será determinada em ato 
administrativo pelo órgão federal pertinente.  

Art. 67. O resultado da análise fiscal deverá ser informado ao fiscalizador e ao fiscalizado, no 
prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados da data da coleta da amostra.  

Art. 68. O interessado que não concordar com o resultado da análise poderá requerer perícia de 
contraprova, arcando com o ônus da mesma.  

§ 1º - A perícia de contraprova deverá ser requerida dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados 
do recebimento do resultado da análise fiscal.  

§ 2º - No requerimento de contraprova, o interessado indicará o seu perito, que deverá satisfazer 
os requisitos legais pertinentes à perícia, sob pena de recusa liminar.  

Art. 69. A perícia de contraprova será realizada em laboratório oficial, ou devidamente 
credenciado, com a presença de peritos do interessado e do órgão fiscalizador, com a assistência 
técnica do responsável pela análise anterior.  

§ 1º - A perícia de contraprova não excederá o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data de 
seu requerimento, salvo quando condições técnicas exigirem a sua prorrogação.  

§ 2º - A parte da amostra a ser utilizada na perícia de contraprova não poderá estar violada, o 
que será obrigatoriamente, atestado pelos peritos.  

§ 3º - Verificada a violação da amostra, não será realizada a perícia de contraprova, sendo 
finalizado o processo de fiscalização e instaurada sindicância para apuração de responsabilidades.  

§ 4º - Ao perito interessado será dado conhecimento da análise fiscal; prestadas as informações 
que solicitar e exibidos os documentos necessários ao desempenho de sua tarefa.  

§ 5º - Da perícia de contraprova, serão lavrados laudos e ata, assinados pelos peritos, sendo 
arquivados os originais no laboratório oficial ou credenciado, após a entrega de cópias à autoridade 
fiscalizadora e ao requerente.  

§ 6º - Se os peritos apresentarem laudo divergente do laudo da análise fiscal, o desempate será 
feito por um terceiro perito, eleito de comum acordo ou, em caso negativo, designado pela autoridade 
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competente, realizando-se nova análise em amostras em poder do órgão fiscalizador, facultada a 
assistência dos peritos anteriormente nomeados.  

§ 7º - Qualquer que seja o resultado da perícia de desempate, não será permitida a sua 
repetição, tendo o seu resultado prevalência sobre os demais.  

Art. 70. A autoridade responsável pela fiscalização e inspeção, comunicará ao interessado o 
resultado final das análises, aplicando as penalidades cabíveis, se verificadas irregularidades.  

Capítulo VIII - Das Infrações, das Sanções e do Processo 
Seção I - Das Infrações 

Art. 71. Constitui infração, para os efeitos deste Regulamento, toda ação ou omissão que 
importe na inobservância de preceitos nele estabelecidos ou na desobediência às determinações de 
caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas competentes.  

§ 1º - Responderá pela infração quem a cometer, incentivar a sua prática ou dela se beneficiar.  
§ 2º - Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual a infração não teria ocorrido.  
§ 3º - Exclui a imputação de infração a causa decorrente de força maior ou proveniente de 

eventos naturais ou circunstâncias imprevisíveis.  
Art. 72. As responsabilidades administrativa, civil e penal, nos casos previstos na Lei, recairão 

sobre:  
I - o registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecê-las incorretamente;  
II - o produtor que produzir agrotóxicos, seus componentes e afins em desacordo com as 

especificações constantes do registro;  
III - o profissional que receitar a utilização de agrotóxicos e afins de forma errada, displicente ou 

indevida;  
IV - o comerciante que efetuar venda de agrotóxicos e afins sem o respectivo receituário ou em 

desacordo com o mesmo;  
V - o empregador que não fornecer ou não fizer a manutenção dos equipamentos de proteção 

individual do trabalhador ou não proceder à manutenção dos equipamentos destinados à produção, 
distribuição e aplicação dos agrotóxicos e afins; e  

VI - o usuário ou o prestador de serviços que utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o 
receituário.  

Art. 73. São infrações:  
I - produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, comercializar, importar, exportar e 

utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, em desacordo com as disposições deste Regulamento e 
dos atos normativos que o complementarem;  

II - produzir, manipular, comercializar e armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins, em 
estabelecimentos que não estejam registrados nos órgãos competentes;  

III - fraudar, falsificar e adulterar agrotóxicos, seus componentes e afins;  
IV - alterar a composição ou a rotulagem dos agrotóxicos, seus componentes e afins, sem prévia 

autorização do órgão registrante;  
V - armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins, sem respeitar as condições de 

segurança, quando haja riscos à saúde humana e ao meio ambiente;  
VI - comercializar agrotóxicos e afins sem receituário;  
VII - emitir ou prestar informações incorretas às autoridades registrantes, fiscalizadoras ou 

inspetoras;  
VIII - utilizar inadequadamente agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como não utilizar 

equipamentos de proteção da saúde do trabalhador;  

IX - utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins sem os devidos cuidados com a proteção da 
saúde humana e do meio ambiente;  

X - utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o receituário;  
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XI - dificultar a fiscalização ou inspeção ou não atender às intimações em tempo hábil;  

XII - concorrer, de qualquer modo, para a prática de infração ou dela obter vantagem;  

XIII - dispor, de forma inadequada, as embalagens ou restos de agrotóxicos, seus componentes 
e afins;  

XIV - receitar erradamente, displicentemente ou indevidamente;  

XV - não fornecer ou não fazer a manutenção dos equipamentos de proteção do trabalhador; e  

XVI - dar destinação indevida à embalagem, aos restos e resíduos dos agrotóxicos, seus 
componentes e afins.  

Seção II - Das Sanções Penais 

Art. 74. Aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar agrotóxicos, seus componentes e 
afins, ou prestar serviços na sua aplicação, descumprindo as exigências estabelecidas nas leis e nos 
seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos e multa de 100 (cem) 
a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e 
multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.  

Art. 75. O empregador, o profissional responsável ou o prestador de serviços que deixar de promover 
as medidas necessárias de proteção à saúde e ao meio ambiente, estará sujeito à pena de reclusão de 2 
(dois) a 4 (quatro) anos e multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa, será punido com pena de 
reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.  

Seção III - Das Sanções Administrativas 

Art. 76. Sem prejuízo das responsabilidades civil e penal cabíveis, a infração de disposições 
legais acarretará, isolada ou cumulativamente, nos termos deste Regulamento, independente das 
medidas cautelares de embargo de estabelecimento e apreensão do produto ou alimentos 
contaminados, a aplicação das seguintes sanções:  

I - advertência;  

II - multa de até 1000 (mil) vezes o Maior Valor de Referência - MVR, aplicável em dobro em 
caso de reincidência;  

III - condenação de produto;  

IV - inutilização de produto;  

V - suspensão de autorização, registro ou licença;  

VI - cancelamento de autorização, registro ou licença;  

VII - interdição temporária ou definitiva de estabelecimento;  

VIII - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, com resíduos acima do permitido; e  

IX - destruição de vegetais, partes de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de 
agrotóxicos de uso não autorizado, a critério do órgão competente.  

Parágrafo único - O não atendimento às exigências de adaptação previstas na Lei Nº 7.802/89 e 
aos procedimentos e prazos constantes do artigo 117 deste Decreto e seu Anexo implicará 
cancelamento de autorização, registro ou licença.  

Seção IV - Da Gradação da Pena 

Art. 77. Para a imposição da pena e sua gradação, a autoridade competente observará: 

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;  

II - a gravidade do fato, tendo em vistas as suas conseqüências para a saúde humana e o meio 
ambiente; e  

III - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas agrícolas, sanitárias e 
ambientais.  

Art. 78. Para a imposição da pena e sua gradação, serão levadas em conta as circunstâncis 
atenuantese agravantes:  
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I - são atenuantes:  

a) a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do evento;  

b) menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;  

c) o infrator, por espontânea vontade, procurar minorar ou reparar as conseqüências do ato 
lesivo que lhe for imputado; e  

d) ser o infrator primário, e a falta cometida ser de pequena monta;  

II - são agravantes:  

a) ser o infrator reincidente;  

b) ter o infrator cometido a infração visando à obtenção de qualquer tipo de vantagem;  

c) ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de tomar as providências necessárias com o 
fito de evitá-lo;  

d) coagir outrem para a execução material da infração;  

e) ter a infração conseqüência danosa à agricultura, saúde humana e ao meio ambiente; e  

f) ter o infrator agido com dolo, fraude ou má-fé.  

§ 1º - Havendo concurso de circunstância atenuantes e agravantes, a aplicação da pena será 
considerada em razão das que sejam preponderantes.  

§ 2º - A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a 
caracterização da infração como gravíssima.  

Art. 79. Quando a mesma infração for objeto de punição em mais de um dispositivo deste 
Regulamento, prevalecerá o enquadramento no item mais específico em relação ao mais genérico.  

Seção V - Da Classificação das Infrações 

Art. 80. As infrações classificam-se em:  

I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por circunstância atenuante;  

II - graves, aquelas em que for verificada uma circunstância agravante; e  

III - gravíssimas aquelas em seja verificada a ocorrência de duas ou mais circunstância 
agravantes.  

Seção VI - Da Aplicação das Sanções Administrativas 

Art. 81. A advertência será aplicada nas infrações leves, nos casos de infrator primário, quando 
o dano possa ser reparado e quando o infrator não tenha agido com dolo ou má-fé.  

Art. 82. A multa será aplicada em ser os casos não compreendidos no artigo anterior, 
obedecendo à seguinte gradação:  

I - de 01 a 200 MVR, nas infrações leves, nos casos em que não decorram conseqüências 
danosas ou quando o dano possa ser reparado;  

II - de 200 a 500 MVR, nas infrações graves, nos casos em que decorra conseqüência danosa 
irreparável;  

III - de 500 a 1000 MVR, nas infrações gravíssimas.  

§ 1º - As multas serão agravadas até o grau máximo, nos casos de artifício, ardil, simulação ou 
embaraço da ação fiscalizadora, levando-se em conta, além das circunstâncias atenuantes ou 
agravantes, a situação econômico-financeira do infrator.  

§ 2º - A multa será aplicada em dobro nos casos de reincidência.  

Art. 83. A condenação, seguida de apreensão, será aplicada quando o produto não atender às 
condições e especificações do seu registro.  

Art. 84. A inutilização será aplicada nos casos de produto sem registro ou naqueles em que ficar 
constatada a impossibilidade de lhe ser dada outra destinação ou reaproveitamento.  
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Art. 85. A suspensão de autorização de uso, de registro ou de licença de produto, será aplicada 
nos casos em que sejam constatada irregularidades reparáveis ou ocorrências danosas, pendentes de 
comprovação da responsabilidade do fabricante.  

Art. 86. O cancelamento da autorização de uso, de registro ou licença de produto será aplicado 
nos casos em que não comporte a suspensão de que trata o artigo anterior ou seja constatada fraude de 
responsabilidade do fabricante.  

Art. 87. A suspensão de autorização de funcionamento de registro ou da licença do 
estabelecimento, será aplicada nos casos de ocorrência de irregularidades ou prática de infrações 
reiteradas, passíveis entretanto, de ser sanadas.  

Art. 88. O cancelamento de autorização de funcionamento ou licença de estabelecimento será 
aplicado nos casos da impossibilidade de serem sanadas as irregularidades ou quando constatada a 
fraude ou má-fé do fabricante.  

Art. 89. A interdição temporária ou definitiva de estabelecimento ocorrerá sempre que 
constatada a irregularidade ou prática de infração reiterada ou quando se verificar, mediante inspeção 
técnica, a inexistência de condições sanitárias ou ambientais para o funcionamento do estabelecimento.  

Art. 90. A destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos será determinada pela 
autoridade sanitária competente, sempre que apresentarem resíduos acima dos níveis permitidos.  

Art. 91. A destruição de vegetais, parte de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido 
aplicação de agrotóxicos e afins de uso não autorizado, será determinada pela autoridade fiscalizadora 
competente, de cujo ato será lavrado termo, em conformidade com o artigo 98 deste Regulamento.  

Seção VII - Do Processo 

Art. 92. As infrações à legislação serão apuradas em procedimento administrativo próprio, 
iniciado com a lavratura de auto de infração, observados o rito e prazos estabelecidos neste 
Regulamento e na legislação federal, estadual ou municipal aplicável.  

Art. 93. O procedimento administrativo na esfera federal será instaurado nas atividades de 
fiscalização dos estabelecimentos de produção, importação e exportação de agrotóxicos, seus 
componentes e afins, bem como no controle do trânsito interestadual e internacional dos mesmos, sem 
prejuízo dos casos previstos no artigo 12 da Lei Nº 7.802, de 1989.  

Art. 94. O procedimento administrativo na esfera estadual e no Distrito Federal será instaurado nas 
atividades de fiscalização do uso, do consumo, do comércio, do armazenamento e do transporte interno de 
agrotóxicos, seus componentes e afins, em conformidade com a legislação estadual específica.  

Art. 95. O procedimento administrativo na esfera municipal será instaurado nas atividades da 
fiscalização do uso e do armazenamento de agrotóxicos, seus componentes e afins, em conformidade 
com a legislação municipal específica.  

Art. 96. As normas de procedimento processual administrativo federal, complementares a este 
Regulamento, serão estabelecidas em ato conjunto dos órgãos de agricultura, saúde e meio ambiente, 
no qual conste:  

I - discriminação ao procedimento administrativo complementar sobre auto de infração, defesa, 
recurso, notificação, prazo e execução; e  

II - modelos oficiais do auto de infração e dos termos de condenação, inutilização, interdição e 
destruição.  

Parágrafo único - Os modelos de que trata o inciso II deste artigo serão padronizados para as áreas 
de atuação federal, distinguindo-se apenas a menção da sigla do órgão fiscalizador e a numeração própria, a 
qual terá um código numérico comum que identifique a unidade de federação onde ocorrer a infração.  

Art. 97. A imposição de sanção pecuniária pelos Estados, Distrito Federal e Municípios excluirá a 
exigência do pagamento de multa federal, quando na mesma hipótese de incidência, em valor igual ou 
superior.  

Seção VIII - Do Auto de Infração 

Art. 98. O auto de infração será lavrado pela autoridade federal competente devendo conter:  
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I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários à 
sua qualificação e identificação civil;  

II - local, data e hora da infração; e  

III - descrição da infração em conformidade com o contido no artigo 73 deste Regulamento, e 
menção do dispositivo legal transgredido.  

Art. 99. Procedida a autuação, uma via do auto de infração será entregue ao autuado, outra será 
encaminhada à repartição do órgão fiscalizador e uma terceira ficará de posse do autuante.  

Art. 100. A repartição fiscalizadora expedirá pessoalmente, por via postal ou, quando 
necessário, por edital, citação do infrator, a qual, além dos dados contidos no auto de infração, conterá:  

I - penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua 
imposição;  

II - prazo para o recolhimento da multa quando aplicada; e  

III - prazo para interposição de defesa.  

Art. 101. A autoridade competente que tiver ciência ou notícia de ocorrência de infração é 
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de 
responsabilidade.  

Art. 102. As omissões ou incorreções na lavratura do auto de infração não acarretarão nulidade 
do mesmo quando do processo constarem os elementos necessários à determinação da infração e do 
infrator.  

Seção IX - Da Defesa e do Recurso 

Art. 103. O infrator poderá apresentar a defesa ao órgão federal local, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar da data da citação.  

Art. 104. Recebida a defesa ou decorrido o prazo estipulado para a mesma, a autoridade 
competente proferirá o julgamento, no prazo de 15 (quinze) dias, e, se procedente o auto de infração, a 
autoridade julgadora expedirá, de ofício, notificação ao autuado, remetendo cópia da decisão, em 
processo instruído, ao Ministério Público.  

Art. 105. Das decisões condenatórias, poderá o infrator, dentro de igual prazo fixado para a 
defesa, recorrer em única instância ao órgão central da administração federal de agricultura , saúde e 
meio ambiente.  

Art. 106. Os recursos interpostos terão efeito suspensivo somente em relação à destruição de 
vegetais, partes de vegetais e alimentos.  

Art. 107. Após a decisão final, será dada ciência ao autuado, pessoalmente, por via postal ou 
por edital publicado em órgão oficial de imprensa.  

Seção X - Da Contagem dos Prazos 

Art. 108. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, excluir-se-á o dia do início 
e incluir-se-á do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil, se recair 
em dia em que não haja expediente no órgão competente.  

§ 1º - A prescrição interrompe-se pela citação, notificação ou outro ato da autoridade 
competente, que objetive a sua apuração e conseqüente imposição de pena.  

§ 2º - Não ocorre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de 
decisão.  

Seção XI - Da Execução 

Art. 109. As decisões definitivas, pelo trânsito em julgado do processo, serão executadas:  

I - por via administrativa; e  

II - judicialmente.  

Art. 110. Será executada por via administrativa:  



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
107 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

I - a pena de advertência que será aplicada através de notificação à parte infratora e pela 
inscrição no registro cadastral;  

II - a pena de multa será aplicada enquanto não inscrita em dívida ativa através de notificação 
para o pagamento.  

III - a pena de condenação de produto que será aplicada após a apreensão com a lavratura de 
termo de condenação;  

IV - a pena de inutilização de produto que será aplicada com a lavratura do competente termo de 
inutilização;  

V - a pena de suspensão de autorização, registro ou licença que será anotada nas fichas 
cadastrais da repartição competente, expedindo-se notificação oficial;  

VI - a pena de cancelamento de autorização, registro ou licença que será anotada nas fichas 
cadastrais da repartição competente, expedindo-se notificação oficial;  

VII - a pena de interdição que será aplicada através de notificação determinando a suspensão 
imediata da atividade, com lavratura de termo de interdição no local; e  

VIII - a pena de destruição que será aplicada com a lavratura de termo de destruição.  

§ 1º - As medidas cautelares de embargo de estabelecimento e apreensão do produto ou 
alimentos contaminados serão executadas com a lavratura de termo correspondente.  

§ 2º - Não atendida a notificação, a autoridade administrativa poderá requisitar força policial para 
que as penas previstas nos incisos III, IV, VII e VIII deste artigo, bem como as medidas cautelares 
previstas no parágrafo anterior, sejam executadas.  

Art. 111. Será executada por via judicial a pena de multa após a sua inscrição em dívida ativa, 
para cobrança do débito, cabendo seu recolhimento ao erário federal, estadual ou municipal, em 
conformidade com a esfera governamental, sob cuja jurisdição haja sido instaurado o processo.  

Seção XII - Da Divulgação das Sanções Impostas 

Art. 112. A autoridade fiscalizadora competente, depois de proferida a decisão final dará 
divulgação da mesma através da imprensa local de maior circulação.  

Parágrafo único - Nos processos de tramitação na esfera municipal será dada ciência da sua 
decisão aos Estados, e destes e do Distrito Federal a União, nas áreas de agricultura, saúde e meio 
ambiente, para as devidas anotações em cadastro centralizado próprio.  

Capítulo IX - Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 113. As empresas detentoras de registro de agrotóxicos organoclorados terão o prazo 
máximo de 60 (sessenta) dias para se manifestar sobre a sua reavaliação, a contar da publicação deste 
Regulamento.  

Parágrafo único - Decorrido o prazo referido no caput deste artigo, sem que haja a manifestação 
do registrante, dar-se-á o cancelamento automático do registro.  

Art. 114. Os serviços prestados pelos órgãos federais de agricultura, saúde e meio ambiente, na 
execução deste Regulamento, serão remunerados de acordo com as legislações específicas de cada 
órgão, e seu recolhimento se processará na forma que a lei específica de cada setor federal dispuser.  

Art. 115. O descumprimento de prazo previsto neste Regulamento, acarretará responsabilidade 
administrativa, salvo motivo justificado.  

Parágrafo único - A administração pública adotará medidas para apuração da responsabilidade, 
nos casos de descumprimento dos prazos.  

Art. 116. Os requerimentos apresentados anteriormente a data da publicação da Lei Nº 7.802 de 
1989, terão prosseguimento em conformidade com a lei vigente à data da sua apresentação, devendo os 
demais adaptarem-se à lei e a este Regulamento.  

Art. 117. A avaliação dos agrotóxicos, seus componentes e afins, prevista nos termos do 
disposto no artigo 20 da Lei Nº 7.802/89, registrados com base no Decreto Nº 24.114, de 12 de abril de 
1934, deverá ser requerida nos prazos constantes do Anexo V deste Decreto.  
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§ 1º - Os titulares de registro de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins, deverão 
requerer a avaliação do órgão federal registrante, de conformidade com os dados, prazos e informações 
constantes no inciso IV, do artigo 8º, deste Decreto, seu Anexo V e legislação complementar.  

§ 2º - O órgão ambiental federal registrante, ao adotar as medidas necessárias ao atendimento 
das exigências decorrentes da avaliação, poderá:  

a) manter o registro, mediante a necessária adequação;  

b) suspender ou cancelar o registro;  

c) restrigir o uso do produto;  

d) restringir a comercialização do produto;  

e) propor mudanças na formulação e no método de aplicação do produto.  

Art. 118. Fica instituída a Comissão Técnica de Assessoramento para Agrotóxicos, composta 
por 6 (seis) membros de notório saber a serem indicados pelos órgãos federais responsáveis pelos 
setores de agricultura, saúde e meio ambiente, a qual será convocada sempre que julgado necessário.  

§ 1º - Dentre as atribuições da Comissão referida no artigo, compete:  

I - autorizar o uso emergencial de agrotóxicos e afins no prazo nunca superior a 6 (seis) meses; e  

II - estabelecer os critérios para o uso controlado dos agrotóxicos e afins.  

§ 2º - A Comissão terá prazo máximo de 30 (trinta) dias para emitir parecer conclusivo quanto à 
autorização de uso emergencial.  

Art. 119. As disposições deste Regulamento aplicam-se supletivamente aos saneantes 
domissanitários, como tais definidos no item VII do art. 3º da Lei Nº 6.360 de 23 de setembro de 1976, 
sem prejuízo da legislação que lhes é própria, inclusive de natureza repressiva.  

Art. 120. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 121. Revogam-se as disposições em contrário.  

Anexo I - Requerimento de Registro  
Ilmo. Sr. ................................................................................................................... 
(Unidade da Federação) 
A firma .................................................................................................... com sede social à 

............................................................................................... Nº ............, vem requerer a V. Sa., seu 
registro na categoria de (prestador de serviços, produtor, fabricante e/ou manipulador, importador, 
exportador e/ou comerciante) de agrotóxicos, seus componentes e afins, para o que junta a seguinte 
documentação: 

a) Memorial descritivo, conforme anexo I-A; 
b) Cópia dos registros dos produtos no órgão federal competente a serem operados pela 

empresa; 
c) Licença ambiental expedida pelo órgão estadual competente, no caso de empresas 

produtoras. 
 
ANEXO I-A - Memorial Descritivo 
1. Firma (razão social) .............................................................................................. 
2. Endereço da sede ................................................................................................ 
3. Endereço/localização da fábrica .......................................................................... 
4. Registro na Junta Comercial ............................................................................... 
5. Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) Nº .................................... 
6. Responsável Administrativo 
6.1 - Nome ............................................................................................................... 
6.2 - CIC .................................................. RG ......................................................... 
7. Responsável Técnico 
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7.1 - Nome . .............................................................................................................. 
7.2 - CIC .................................................. RG ......................................................... 
7.3 - Registro no Conselho da respectiva profissão 
Nome do Conselho .................................................................................................. 
Nº do Registro ......................................................................................................... 
Região ..................................................................................................................... 
8. Classificação do estabelecimento 
8.1 - Importador .....( ) 8.4 - Comerciante . ....................... ( ) 
8.2 - Fabricante ......( ) 8.5 - Prestador de Serviços .......... ( ) 
8.3 - Manipulador ...( ) 8.6 - Exportador . .......................... ( ) 
9. Produtos que pretente importar, exportar, produzir, comercializar e/ou utilizar 
NOTA: Assinalar as colunas com um X. 
Adotar a classificação: Inseticida, Fungicida, Herbicida, etc, podendo a coluna comportar mais de 

uma classe. 
10. Laboratório de Controle de Qualidade 
10.1 - próprio ( ) 
10.2 - de terceiros ( ) Nome do Laboratório ............................................................ 
10.3 não utiliza ( ) 
11. Dependências existentes na fábrica 
11.1 - depósito de matéria-prima ( ) 
11.2 - depósito de produtos acabados ( ) 
11.3 - seção de fabricação ( ) 
11.4 - dependências administrativas ( ) 
11.5 - almoxarifados ( ) 
11.6 - refeitório ( ) 
11.7 - ambulatório médico ( ) 
11.8 - outros (especificar) ........................................................................................ 
12. Equipamentos e Instalações na fábrica (relacioná-los e resumir suas funções)  
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
13. Mercado de Consumo 
13.1 - Estadual ( ) 
13.2 - Interestadual ( ) Unidade(s) Federativa(s) sigla ............................................ 
13.3 - Internacional ( ) País(es) ............................................................................... 
14. OBSERVAÇÕES: (Esclarecer ou completar o Memorial Descritivo naquilo que julgar 

necessário) 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

______________ de ____________ de 19 ____ 
_______________________________________ 

(Assinatura do Responsável) 
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Anexo II 
1 - MODELO DE CODIFICAÇÃO 
NÚMERO ANO QUANTIDADE 
2 - EXEMPLO: 
001 - 89 - 1.600 
3 - INSTRUÇÕES 
3.1 - O código deve ser aposto à embalagem, por meio de carimbo ou outros de modo que seus 

elementos, NÚMERO, ANO E QUANTIDADE fiquem inseridos dentro de um retângulo separados por um 
traço, conforme exemplo acima. 

3.2 - O NÚMERO, constará de 03 (três) algarismos arábicos, na ordem crescente das partidas 
liberadas, iniciando-se, a cada ano, pelo número 001. 

3.3 - O ANO refere-se ao da importação, fabricação e/ou manipulação da partida, e é 
representado pelos dois algarismos seguintes, separado do número de codificação por uma barra. 

3.4 - A QUANTIDADE refere-se ao número de unidades que compõem a partida. 
Anexo III 

Importação, exportação, produção, comercialização e aplicação de agrotóxicos, componentes e 
afins. 

Firma: ................................................................................................................................. 
Endereço: ........................................................................................................................... 
1 - Importação 
 
Trimestre:   Ano:  

 
Quantidade em Tonelada % de Princípio 

Ativo Princípio Ativo 
Classe e 

Nome 
Técnico 1° 2° 3° 4° 

Produto 
Técnico 

Pré-
Mistura 

Preparação e/ou 
formulação de 

pronto uso 1° 2° 3° 4° 

Unidade 
Federativa de 
destino (sigla) 

a)....             
Soma da Classe         

b)....             
Soma da Classe         

c)....             
Soma da Classe         

 
NOTA: 
1) Usar um mapa idêntico para: 2 - exportação, 3 - produção (fabricação e / ou manipulação), 4 - 

comercialização, 5 - aplicação. 
2) Usar as seguintes classes: a) Inseticida, b) Fungicida, c) Herbicida, d) Bactericida, e) 

Fitohormônio, etc. 
3) Para princípio Ativo, usar tantas colunas quantas forem os ingredientes ativos do produto 

começando pela 1ª coluna. 
 
CONVENÇÃO 
- - - - - Linhas Imaginárias 
--------- Linhas de Divisão   

Anexo IV - Modelo de Rótulo 
- O rótulo deverá ser dividido em 3 (três) colunas de igual largura e comprimento 
- O logotipo da empresa registrante, aposto na parte superior da coluna central, deve ocupar, no 

máximo, dois centésimos, da área útil do rótulo, podendo ser apresentados nas cores características das 
mesmas. 



 

Plano de Manejo - Fase II, PEAMP 
111 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

- Os rótulos conterão em usa parte inferior, com uma altura equivalente a 1/5 (um quinto) da 
altura útil da impressão da embalagem, uma faixa colorida nitidamente separada do restante do rótulo. 

As cores desta faixa serão: 
- vermelho vivo, para os produtos da classe toxicológica I (extremamente tóxicos); 
- amarelo intenso, para os produtos da classe toxicológica II (altamente tóxicos); 
- azul intenso, para os produtos da classe toxicológica III (mediamente tóxicos); 
- verde intenso, para os produtos da classe toxicológica IV (pouco tóxicos); 
- Devem incluir no painel frontal do rótulo, na faixa colorida, um círculo branco com diâmetro 

igual à altura da faixa, contendo uma caveira e duas tíbias cruzadas na cor preta com fundo branco com 
os dizeres: "CUIDADO VENENO". 

- Ao longo da faixa colorida deverão constar os pictogramas específicos dispostos do centro para 
a extremidade devendo ocupar 50% da altura da faixa.  

 
Anexo V 

 
Classe Toxicológica do Ministério da Saúde Prazo para Entrada do Requerimento 

I Até 30 de junho de 1.994 
II Até 31 de dezembro de 1.994 
III Até 30 de junho de 1.995 
IV Até 31 de dezembro de 1.995 
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ANEXO 4. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 334, DE 03/04/2003 

Publicada no DOU n° 94, de 19 de maio de 2003, Seção 1, páginas 79-80 

 
Dispõe sobre os procedimentos de 

licenciamento ambiental de estabelecimentos 
destinados ao recebimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos. 

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA, em conformidade com as 
competências que lhe foram conferidas pela Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, regulamentada pelo 
Decreto no 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto no seu Regimento Interno, anexo 
à Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002196; e 

Considerando a necessidade de dar destino adequado às embalagens vazias de agrotóxicos e 
afins conforme estabelecem a Lei nº 6.938, de 1981, a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, a Lei nº 
9.974, de 6 de junho de 2000, e o Decreto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002; 

Considerando que a destinação inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos e afins 
causam danos ao meio ambiente e a saúde humana; 

Considerando que os estabelecimentos comerciais, postos e centrais são os locais onde o 
usuário deve devolver as embalagens vazias de agrotóxicos e afins; 

Considerando que posto e central de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins 
são empreendimentos potencialmente poluidores; 

Considerando que as Resoluções CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986 e nº 237, de 19 de 
dezembro de 1997, estabelecem as atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, 
remetendo esta última ao CONAMA a incumbência de definir os critérios para licenças ambientais 
específicas; e 

Considerando que o art. 12, da Resolução CONAMA nº 237, de 1997, permite o estabelecimento 
de critérios para agilizar e simplificar os procedimentos de licenciamento ambiental das atividades e 
empreendimentos de pequeno potencial de impacto ambiental, visando a melhoria contínua e o 
aprimoramento da gestão ambiental; resolve: 

Art. 1°. Esta Resolução disciplina, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, os 
requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o licenciamento ambiental, pelos órgãos 
competentes, de unidades de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins. 

Art. 2°. Para efeito desta Resolução serão adotadas as seguintes definições: 

I - posto: unidade que se destina ao recebimento, controle e armazenamento temporário das 
embalagens vazias de agrotóxicos e afins, até que as mesmas sejam transferidas à central, ou 
diretamente à destinação final ambientalmente adequada; 

II - central: unidade que se destina ao recebimento, controle, redução de volume, 
acondicionamento e armazenamento temporário de embalagens vazias de agrotóxicos e afins, que 
atenda aos usuários, estabelecimentos comerciais e postos, até a retirada das embalagens para a 
destinação final, ambientalmente adequada; 

III - unidade volante: veículo destinado à coleta regular de embalagens vazias de agrotóxicos e 
afins para posterior entrega em posto, central ou local de destinação final ambientalmente adequada; 

IV - estabelecimento comercial: local onde se realiza a comercialização de agrotóxicos e afins, 
responsável pelo recebimento, controle e armazenamento das embalagens vazias de agrotóxicos nele 
vendidas. 

Art. 3°. A localização, construção, instalação, modificação e operação de posto e central de 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins dependerão de prévio licenciamento do órgão 
ambiental competente, nos termos do anexo I, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
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§ 1° As unidades volantes estão sujeitas à legislação específica para o transporte de cargas 
perigosas. 

§ 2° Os critérios de adequação de estabelecimento comercial para as operações de recebimento 
e armazenamento temporário das embalagens vazias de agrotóxicos e afins serão definidos pelo órgão 
ambiental competente. 

§ 3o No caso de encerramento das atividades, o empreendedor deve, previamente, requerer 
Autorização de Desativação, juntando Plano de Encerramento da Atividade, nele incluindo medidas de 
recuperação da área atingida e indenização de possíveis vítimas. 

Art. 4°. O órgão ambiental competente exigirá as seguintes licenças ambientais: 
I - Licença Prévia-LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento 

aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos 
básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases; 

II - Licença de Instalação-LI: autoriza a instalação do empreendimento com especificações 
constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e 
demais condicionantes; 

III - Licença de Operação-LO: autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo 
cumprimento do que consta das licenças anteriores, das medidas de controle ambiental e suas 
condicionantes. 

Parágrafo único. Os postos e centrais já em operação deverão requerer a LO, mediante 
apresentação de plano de adequação, no prazo de sessenta dias, contados a partir da data de 
publicação desta Resolução. 

Art. 5°. O órgão ambiental competente exigirá para o licenciamento ambiental de posto e central, 
no mínimo, os itens relacionados abaixo, exigindo-os, a seu critério, em cada uma de suas etapas: 

I - projeto básico que deverá seguir, no mínimo, as especificações de construção que constam 
do anexo II, destacando o sistema de drenagem; 

II - declaração da Prefeitura Municipal ou do Governo do Distrito Federal, de que o local e o tipo 
de empreendimento estão de acordo com o Plano Diretor ou similar; 

III - croqui de localização dos postos e centrais, locando o mesmo dentro da bacia hidrográfica, 
ou sub-bacia, com rede de drenagem, áreas de preservação permanente, edificações, vegetação, em 
um raio mínimo de quinhentos metros; 

IV - termo de compromisso firmado pela empresa registrante de agrotóxicos e afins, ou por sua 
entidade representativa, garantindo o recolhimento, transporte e destinação final das embalagens vazias 
recebidas, com previsão de multa diária, conforme legislação pertinente; 

V - identificação de possíveis riscos de contaminação e medidas de controle associadas; 
VI - programa de treinamento dos funcionários; 
VII - programa de monitoramento toxicológico dos funcionários, com exames médicos periódicos, 

com pesquisa de agrotóxicos no sangue; 
VIII - programa de monitoramento de solo e da água nas áreas de postos e centrais de 

recebimento; 
IX - programa de comunicação social interno e externo alertando sobre os riscos ao meio 

ambiente e a saúde; 
X - sistema de controle de recebimento e de destinação de embalagens vazias; e 
XI - responsável técnico pelo funcionamento dos postos e centrais de recebimento. 
Art. 6°. Não será permitida a instalação de galpões em áreas de mananciais. 
Art. 7°. Os postos e centrais não poderão receber embalagens com restos de produtos, produtos 

em desuso, ou impróprios para comercialização e utilização. 

Parágrafo único. Os produtos referidos no caput deste artigo deverão ter a sua destinação em 
conformidade com as disposições previstas na Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, e no Decreto no 
4.074, de 4 de janeiro de 2002. 

Art. 8°. O descumprimento das disposições desta Resolução, nos termos e condicionantes das 
licenças expedidas, e de eventual Termo de Ajustamento de Conduta sujeitará o infrator, entre outras 
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penalidades cabíveis, àquelas previstas na Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, em especial nos 
artigos 54, § 3o , e 56, sem prejuízo do dever de recuperar os danos ambientais causados na forma do 
art. 14, § 1o , da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 9°. Além das sanções penais e administrativas cabíveis, bem como da multa diária e outras 
obrigações previstas no Termo de Ajustamento de Conduta e na legislação vigente, o órgão ambiental 
competente, mediante decisão motivada, poderá exigir a imediata reparação dos danos causados, bem 
como a mitigação de riscos, desocupação, isolamento e/ou recuperação da área do empreendimento. 

Art. 10. Os subscritores de estudos, documentos, pareceres e avaliações técnicas utilizados no 
procedimento de licenciamento e de celebração do Termo de Ajustamento de Conduta são considerados 
peritos, para fins penais. 

Parágrafo único. As obrigações previstas nas licenças ambientais e no Termo de Ajustamento de 
Conduta são consideradas de relevante interesse ambiental. 

Art. 11. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

MARINA SILVA - Presidente do Conselho 

 

Anexo I - Critérios Técnicos Mínimos Requeridos para o Licenciamento Ambiental de 
Postos e Centrais de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos. 

I - Localização: preferencialmente em zona rural ou zona industrial, em área de fácil acesso a 
qualquer tempo. 

II - O terreno deve ser preferencialmente plano, não sujeito à inundação, e possuir sistema de 
controle de águas pluviais e de erosão do solo, adequado as características do terreno. 

III - A área escolhida para a construção do posto ou central de recebimento de embalagens 
vazias de agrotóxicos e afins deve estar ou dispor: 

a) distante de corpos hídricos, tais como: lagos, rios, nascentes, pontos de captação de água, 
áreas inundáveis etc., de forma a diminuir os riscos de contaminação em caso de eventuais acidentes; 

b) distância segura de residências, escolas, postos de saúde, hospitais, abrigo de animais 
domésticos e depósitos de alimentos, de forma que os mesmos não sejam contaminados em casos de 
eventuais acidentes; 

c) devidamente identificada com placas de sinalização, alertando sobre o risco e o acesso 
restrito a pessoas autorizadas; e 

d) de pátio que permita a manobra dos veículos transportadores das embalagens. 

IV - O empreendedor ou responsável pelo posto ou central deve apresentar um plano de 
gerenciamento, estabelecendo e providenciando, no mínimo: 

a) programa educativo visando a conscientização da comunidade do entorno sobre as operações 
de recebimento, armazenamento temporário e recolhimento para destinação final das embalagens 
vazias de agrotóxicos e afins devolvidas pelos usuários; 

b) programa de treinamentos específicos para os funcionários, com certificação, relativos às 
atividades previstas nestes locais; 

c) plano de monitoramento toxicológico periódico dos funcionários; 

d) plano de ação preventiva e de controle para possíveis acidentes; e 

e) sistema de controle de entrada e saída das embalagens vazias recebidas, capaz de emitir 
relatórios periódicos com a identificação do proprietário das embalagens, quantidade, tipo e destino final. 

V - O empreendedor ou responsável estabelecerá, juntamente com o encarregado ou supervisor 
do posto ou central, um protocolo contendo os procedimentos a serem adotados para o recebimento, 
triagem, armazenamento temporário e recolhimento para destinação final das embalagens vazias. 
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VI - O empreendedor ou responsável deverá fornecer ao usuário, no momento da devolução, um 
comprovante de recebimento das embalagens vazias, devendo constar, no mínimo, os seguintes dados: 

a) nome do proprietário das embalagens; 

b) nome da propriedade/endereço; e 

c) quantidade e tipo ( plástico, vidro, ou metal) de embalagens recebidas. 

VII - A prática da inspeção visual é necessária e deve ser realizada, por profissional treinado, nas 
embalagens rígidas, para separar as lavadas das contaminadas, devendo essas últimas ser 
armazenadas separadamente. 

VIII - O empreendedor ou o responsável pela unidade de recebimento deverá fornecer 
equipamentos de proteção individual adequados para a manipulação das embalagens vazias de 
agrotóxicos, e cuidar da manutenção dos mesmos. 

IX - Condições mínimas necessárias para a instalação e a operação de postos e centrais de 
recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos e afins. 

Anexo II - Exigências Mínimas para Instalações 
Item Necessidades Posto e Central de Recebimento 

I Área necessária: 
Além da área para o galpão, observar mais dez metros em 

cada lado de cada galpão, para movimentação de 
caminhão. 

II Área cercada: Cercar toda área com altura mínima de dois metros. 
III Portão de duas folhas: Adequado à entrada de caminhões. 
IV Área para movimentação de veículo: Com brita ou material similar ou impermeabilizada. 

V 
Área coberta específica para armazenagem 
temporária de embalagens contaminadas 

(separadas das lavadas) 

Sim, podendo ser segregada, em área específica no 
mesmo galpão. 

VI Canaletas para águas pluviais: Sim. 
VII Caixas para contenção de águas pluviais: Sim. 

VIII Área mínima de cada galpão: Posto = 80 m² Central = 160 m², ou adequado a quantidade 
de embalagens vazias geradas na região. 

IX Número de galpões: Adequado a quantidade de embalagens vazias geradas na 
região. 

X Pé direito: Posto = 3,5 m - 4,00 m Central = 4,5 m - 5,0 m, com 
abertura na parte superior para garantir ventilação. 

XI Fundações: Sim. 
XII Estrutura: Material a critério regional: metálico, alvenaria, madeira, etc. 

XIII Cobertura: Material a critério regional, com beiral de um metro no 
mínimo. 

XIV Piso impermeabilizado: Piso cimentado (mínimo de cinco centímetros com malha 
de ferro). 

XV Mureta lateral: Dois metros (alvenaria ou alumínio) 
XVI Telhado acima da mureta: Sim. 

XVII Caixa de contenção de vazamento/lavagem 
de piso: Sim. 

XVIII Calçada lateral de um metro de largura: Sim. 
XIX Instalação elétrica: Central: sim Posto: a critério. 

XX Instalação hidráulica - captação/distribuição 
de água Sim. 

XXI Prensa vertical: Somente nas centrais. 
XXII Balança: No posto é opcional, e na central no mínimo uma. 

XXIII Equipamento de proteção individual 
compatível com a atividade: Obrigatório para todos os funcionários 

XXIV Instalações sanitárias com acesso externo 
ao galpão ou pelo escritório: Sim. 

XXV Sinalização de toda a área: Sim. 
XXVI Escritório com acesso externo ao galpão: Sim. 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU, de 19 de maio de 2003. 
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ANEXO 5. ORIENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
FEDERAIS (ANEXO 5 – GUIA DO CHEFE / IBAMA, 2007) 

 

ORIENTAÇÃO PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO FEDERAIS 

Antonio Danilo Morais Barbosa 
Carlos Roberto Troncoso 
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1. APRESENTAÇÃO 

Este Manual objetiva fornecer aos Chefes de Unidades de Conservação, e a seus técnicos, um roteiro básico para 
orientar os seus procedimentos na sinalização de uma Unidade. 
Está dividido em 5 capítulos, que abordam os principais aspectos a serem observados em cada uma das etapas que 
compõem um trabalho desta natureza. 
No Capítulo ESTUDO DO ESPAÇO FÍSICO E DOS RECURSOS NATURAIS são enfocados os temas a serem 
considerados em um trabalho de sinalização. Ressalta as principais preocupações que devem nortear os técnicos 
em suas tarefas preliminares de identificação das situações básicas a serem sinalizadas e apresenta os 
procedimentos para esta etapa. 
No Capítulo DETERMINAÇÃO DOS SINAIS, são elencados os assuntos a serem observados na elaboração do 
projeto de sinalização, tais como as diretrizes a orientar o trabalho, os tipos de sinais, sua localização desejável, a 
marca de um eventual patrocinador dos trabalhos e outros. 
No Capítulo O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL, define-se a terminologia usualmente empregada em um 
projeto desta natureza e os elementos básicos a serem observados nos projetos a elaborar, tais como Alfabeto-
padrão, Código Cromático e Signo Direcional. 
No Capítulo O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL - ELEMENTOS DO SISTEMA são listados, com as devidas 
explicações, os sinais de utilização possível em uma Unidade, acompanhados de alternativas de desenhos e 
modelos ilustrativos. Neste Capítulo os sinais são abordados segundo a sua natureza - Externa (E), Interna à 
Unidade (S) e de Edificações (C). Descreve-se sua função, tipo de mensagens, signos e outros, de forma a propiciar 
a sua melhor compreensão. Cabe esclarecer que os desenhos apresentados neste Capítulo tem a função básica de 
tão somente ilustrar as idéias apresentadas. Outras alternativas poderão ser estudadas, obedecidos os princípios 
estabele-cidos neste Manual. 
O Capítulo SUPORTES DE INFORMAÇÃO traz recomendações a serem observadas na escolha de materiais e 
quanto ao desenho dos elementos físicos de sustentação dos sinais gráficos. 
O Capítulo FASES DE UM PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL mostra quais são as fases de um projeto desta 
natureza e os itens básicos a serem nelas observados. 
Por fim, o Capítulo EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO estabelece as medidas usuais e cuidados a 
serem observados nesta que se constitui a fase final do processo. 
Apesar deste Manual conter todos os passos e procedimentos para a sinalização de uma Unidade de Conservação, 
é importante ressaltar que a contratação de um profissional especializado é determinante para a garantia da 
qualidade do trabalho.  
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2. ESTUDO DO ESPAÇO FÍSICO E DOS RECURSOS NATURAIS 

2.1. OBJETIVOS 
A sinalização de uma Unidade de Conservação, deverá contribuir para que a Unidade atinja seus objetivos de 
criação através da abordagem dos seguintes aspectos: 
a - indicação de acessos à mesma, bem como dos seus limites; 
b - contribuir para uma melhor circulação interna de veículos e pedestres; 
c - indicação de serviços e facilidades oferecidas, como trilhas, mirantes, postos de informação, guaritas de 
fiscalização e segurança, Centro de Visitantes, sanitários, locais de venda de souvenirs, lanchonete, restaurante, 
estacionamento e áreas para banho e piquenique (normalmente estes serviços e facilidades estão disponíveis em 
áreas destinadas a visitação pública); 
d - atividades oferecidas como interpretação da fauna, flora, geologia, arqueologia, manifestações culturais, 
aspectos históricos, hidrografia, hidrologia, dentre outros, e educação ambiental, objetivando incentivar a criação e o 
fortalecimento de uma consciência ambiental, levando a população a uma mudança de comportamento; 
e - infra-estrutura de apoio administrativo existente na unidade, como sede administrativa, centro de pesquisa, 
laboratório, alojamento, oficina, garagem, almoxarifado e residências de funcionários, dentre outros, (normalmente 
localizados em áreas vedadas à visitação pública); 
f - indicação de aspectos ligados à segurança do visitante, quando no desenvolvimento de atividades recreativas, 
educativas e interpretativas, tais como necessidade de uso de equipamentos adequados e áreas de risco de 
acidentes; 
g - horário de funcionamento da Unidade e dos serviços e tarifas cobradas para visitação e desenvolvimento das 
diferentes atividades; 
h - normas e regulamentos existentes, sobre os quais o visitante deva ser informado; 
i - indicação da delimitação do espaço de uso para o desenvolvimento das atividades, quando for o caso. 

2.2. PROCEDIMENTOS 
O Estudo do Espaço Físico e dos Recursos Naturais, para a elaboração do projeto de Sinalização Visual, deverá ser 
desenvolvido com as seguintes atividades: 

3. CONHECIMENTO DO PLANO DE MANEJO DA UNIDADE 

O Plano de Manejo é, em síntese, o documento que estabelece o planejamento de uso e destinação dos espaços de 
uma Unidade de Conservação - uso público, pesquisa, área de preservação, área administrativa, etc.. Algumas 
poucas Unidades possuem o Plano de Uso Público que consiste no detalhamento das definições contidas no Plano 
de Manejo. 
O Plano de Manejo e o de Uso Público podem, ou não e em maior ou menor grau, conter indicação para sinalização. 
É importante atentar para as velocidades diretrizes das vias da Unidade, estabelecidas no Plano de Manejo, para o 
dimensionamento dos sinais. 
A partir destes documentos, inicia-se o processo de conhecimento das situações que deverão merecer estudos para 
a futura sinalização. 
Caso a Unidade não possua um Plano de Manejo, deverá se limitar a uma sinalização básica de: 
- limites;  
- identificação da Unidade;  
- síntese dos regulamentos de uso;  
- acessos;  
- orientações essenciais para os visitantes - uso atual da área.  

4. MAPEAMENTO, PROJETOS URBANÍSTICOS E ARQUITETÔNICOS 

É desejável que estejam disponíveis, em escala compatível com as necessidades do projeto, mapas das áreas a 
serem sinalizadas, projetos urbanísticos e arquitetônicos, quando a sinalização envolver estes espaços. 
O mapeamento, principalmente de áreas extensas como as dos Parques, facilita a apreensão do problema por parte 
do projetista, auxiliando-o na correta determinação de locais e dos sinais necessários. 

4.1. REUNIÕES 
Deverão ser promovidas reuniões entre o(s) projetista(s) e grupo de técnicos da Unidade, ocasião em que serão 
discutidos os problemas referentes à questão da Sinalização das áreas da Unidade. 
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Em seguida, após a realização da fase de reconhecimento de campo, outras reuniões poderão ser realizadas, para 
a confirmação das premissas adotadas anteriormente. 

4.2. RECONHECIMENTO DE CAMPO 
O(s) projetista(s), acompanhado(s) de técnicos da Administração da Unidade, deverá(ão) percorrer todos os locais 
previstos para receber sinalização, com o intuito de conhecer, com detalhes, a sua ambientação. 

4.3. ESTUDOS DE FLUXOS 
Os estudos de fluxos são importantes para se determinar as alternativas dos caminhos a serem utilizados pelos 
visitantes, que receberão a sinalização que se pretende implantar. 
É importante identificar os fluxos de veículos e os de serviço, objetivando estabelecer o sistema de sinais para o 
motorista. A discriminação dos fluxos básicos de visitantes, na sua procura pelos serviços, sítios, trilhas, etc., 
fornece as referências básicas ao projetista para a estruturação do sistema de informações, tanto para os motoristas 
quanto para os pedestres e, em alguns casos, para embarcados e cavaleiros. 
Somente após os estudos destes fluxos, e sua identificação mais precisa, é possível estabelecer o sistema de 
sinalização com mais segurança. 

4.4. NOMENCLATURA 
Ao se estabelecer a nomenclatura a ser utilizada, tanto para a sinalização das áreas naturais quanto de edifícios, 
evitar a utilização de siglas ou abreviaturas que possam gerar dúvidas. Quando necessário o uso de siglas, 
decodificá-las no mesmo sinal. 
É importante observar o correto emprego das abreviaturas de distância e hora, independen-temente de estar no 
singular ou plural, conforme alguns exemplos citados a seguir: 
mm = milímetro cm = centímetro 
m = metro ha = hectare 
km = quilômetro km/h = quilômetro por hora 
h = hora min = minuto 
seg = segundo ml = mililitro 
cl = centilitro l = litro 
l/s = litro por segundo 

4.5. PATROCINADOR 
Ao se iniciar o desenvolvimento do projeto é importante estabelecer se o mesmo deverá contemplar a inserção de 
marca e nome de um patrocinador. Caso isto ocorra, deve-se estudar a solução que melhor se integre à sinalização 
proposta. Ver outras considerações a seguir, no Capítulo Determinação dos Sinais, item Patrocínio. 
Concluídos os levantamentos de reconhecimento dos locais e ajustados os princípios básicos de sua sinalização, 
passa-se à etapa seguinte de Determinação dos Sinais. 

5. DETERMINAÇÃO DOS SINAIS 

5.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A partir do Estudo dos Espaço Físico e dos Recursos Naturais, deverão ser identificadas as necessidades de 
elementos informativos que deverão se constituir num Sistema de Informação da Unidade de Conservação, que 
serão traduzidos em um conjunto de sinais que irão transmitir as mensagens aos usuários. 
Em uma Unidade de Conservação existem dois tipos de sinais: os Indicativos - de orientação dos visitantes, sinais 
de trânsito - e os Interpretativos. Os interpretativos são, em geral, mais complexos que os indicativos e explicam aos 
visitantes de uma maneira ou de outra algo sobre aspectos culturais ou naturais de uma Unidade de Conservação. 
Na análise da conveniência de se implantar uma Sinalização, em uma Unidade de Conservação, alguns aspectos 
podem ser enfocados: 
a - sua implantação e manutenção devem ser baratos e seu projeto e fabricação devem se preocupar com estes 
aspectos; 
b - os sinais permitem ao visitante ler em seu próprio ritmo ou preferência, de maneira que possa ler o que lhe 
interessa, ler duas vezes, ou, simplesmente, não ler; 
c - os sinais estão sempre ali, dia e noite, proporcionando informações; 
d - podem proporcionar informação e explicações a respeito do assunto que se deseja abordar; 
e - podem ser trocados, atualizados ou removidos segundo a necessidade; 
f - devem ser localizados de forma a não se constituir em elementos intrusos ao ambiente; 
g - sua presença é permanente, reduzindo as informações verbais, prestadas por funcionários; 
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h - podem incorporar imagens visuais ao invés de palavras; 
i - podem ser ferramentas de manejo da área, com economia de tempo e de custos; 
j - um sinal é passivo e obriga a um esforço mental por parte do visitante. Em contrapartida, os intérpretes e as 
mensagens sonoras não requerem tanto esforço; 
l - a comunicação por meio de sinais é unidirecional, não proporciona retorno ao visitante, que não pode fazer 
perguntas nem sugestões; 
m - podem atrair a atenção não desejada em um sítio particularmente vulnerável; 
n - quando desenhados, localizados ou construídos de forma incorreta, estão mais vulneráveis a vandalismos e 
deterioração por condições climáticas; 
o - quando desenhados ou localizados de forma incorreta, podem confundir ao invés de informar; 
p - os sinais têm que ser considerados como parte de um plano integral de manejo da área. 
Para se identificar a necessidade de um sinal ou mensagem, algumas perguntas podem ser feitas, para se identificar 
o meio mais apropriado para transmitir algo: 
- é uma mensagem desejável para o visitante, e viável em termos econômicos?  
- é necessário exibir alguma imagem ou objeto, para que seja possível apresentar a mensagem?  
- a mensagem é muito complicada e requer muita explicação?  
Mensagens, sinais e outros meios informativos podem ser encontrados ou fabricados em variados tamanhos, 
formas, cores e materiais. Na análise final, é importante reconhecer que estas mensagens, contribuem 
consideravelmente para o manejo da Unidade. 
Uma informação bem desenhada aumenta muito o prazer e o conhecimento de um visitante que se detenha a vê-la. 
Mas uma informação mal feita é pior que nenhuma. 
Finalmente, pode-se ainda considerar que para a programação correta de elementos desta natureza, alguns 
aspectos básicos podem ainda ser acrescentados: 
Entorno - considerar sempre a paisagem que circunda o sinal e a sua relação com o horizonte. Um painel no deserto 
se destaca do horizonte, por sua distância a ele. Se estiver, no entanto, no meio da mata, onde o horizonte não é 
visível, o entorno é a própria vegetação, que visualmente o envolverá, diminuindo o seu destaque. 
A informação - é o aspecto que mais condiciona o formato da mensagem. Uma alternativa é prédimensionar um 
tamanho de suporte e sobre ele distribuir os espaços para desenhos e textos. Caso a informação exceda o espaço 
previsto, excluir frases ou desenhos que não sejam imprescindíveis. 
Letras - forma e tamanho devem ser escolhidas segundo a distância de leitura do visitante. À exceção dos títulos ou 
nomes importantes, nunca se utilizar somente de letras maiúsculas, pois conferem ao texto uniformidade, o que faz 
a leitura muito monótona. Definição mais detalhada se encontra no Capítulo "O PROJETO DE SINALIZAÇÃO" deste 
Manual. 

5.2. SINALIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
Os sinais são fundamentais para comunicar direções de tráfego e outras informações essenciais, principalmente em 
áreas que tenham grande afluxo de visitantes. 
Lembre-se que um sinal representa uma intrusão no ambiente natural e deve ser usado somente quando não existe 
outra alternativa para transmitir a mensagem. 
Quanto maior seja o quociente de seleção de um sinal (expectativa de proveito x esforço requerido), maior número 
de pessoas o lerão. Ao prepará-los, deve-se esforçar para aumentar a expectativa de proveito e minimizar o esforço 
requerido. 
As Unidades de Conservação não são, entretanto, o local para invasão e grande concentração de sinais, tão 
comuns nas áreas urbanas. Em uma Unidade, a primeira regra deve ser: quanto menos sinais, melhor. A segunda 
regra é que, se sinais serão implantados, que sejam bem feitos, em locais apropriados, posicionados com cuidado 
especial em razão do ambiente das Unidades. 
É importante confirmar a sua utilidade: determinada mensagem é necessária? Os visitantes irão captar a mensagem 
e responder a ela? Isto pode ser feito rapidamente e sem confusões ou equívocos? 
Certos princípios básicos se aplicam à localização, materiais e desenho da grande maioria das mensagens dentro 
de uma Unidade, a saber: 

5.3. LOCALIZAÇÃO DOS SINAIS 
A localização de qualquer sinal deve atender, preferencialmente, às seguintes recomendações: 
a - seleção dos sítios que cumpram com as necessidades óbvias de informação, dotados de sinais suficientemente 
visíveis para cumprir com o seu objetivo, sem se intrometer no ambiente natural; 
b - evitar a sua colocação em locais de risco ao visitante ou de danos ao próprio local escolhido; 
c - evitar a sua colocação em locais que sejam, mesmo que futuramente, encobertos por vegetação; 
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d - ao selecionar os locais para a colocação de sinais, prever, também, aqueles em que haja um menor fluxo de 
visitantes; 
e - localizá-los em sítios que proporcionem o máximo de comodidade aos visitantes, durante a sua permanência no 
local. Sua posição deve permitir que possam ser alcançados e utilizados com a maior facilidade física possível. 
Normalmente o ponto selecionado não deve exigir que o visitante tenha que se agachar, esticar-se ou subir; 
f - normalmente devem ser localizados de maneira que sua leitura seja possível mesmo acima de automóveis ou 
outros obstáculos, o que justifica suportes maiores. Deve-se evitar esta solução sempre que seja possível. 
g - nas situações em que ocorrer o duplo sentido de caminhamento - trilhas, por exemplo - prever os sinais para 
ambas as faces. 

5.4. DESENHO 
Os sinais devem ser compostos de elementos simples, ordenados para apresentar a informação de uma forma clara. 
As primeiras impressões que o visitante recebe de uma área são influenciadas freqüentemente por sinalizações ou 
outras formas de comunicação localizadas nas vias de acesso público. Embora a consistência e a aparência de 
materiais possam prover um tema em toda uma área ou o sistema inteiro, deve-se tomar cuidado para evitar a 
repetição de sinais com as mesmas mensagens , o que provoca a falta de atenção e indiferença por parte do 
visitante. 
Um desenho de sinais cuidadoso e convenientemente localizado também pode servir como elemento não intruso 
mas efetivo aos visitantes. Signos direcionais que fazem parte de uma trilha evitam que os visitantes saiam dela, 
enquanto sinais, localizados estrategicamente, mantém o fluxo de visitantes se movendo em uma só direção e sobre 
uma determinada trilha. 
As mensagens podem se constituir em um elemento interpretativo importante na maioria das áreas naturais, dando 
aos visitantes a oportunidade de explorar, em seu próprio passo e interesse, enquanto se minimiza a necessidade 
de pessoal na área. Uma figura ou objeto pode ilustrar uma trilha - a silhueta de um canhão em um forte histórico, ou 
um animal nativo, facilmente reconhecível, em uma área de muita fauna, podem facilitar o deslocamento dos 
visitantes de um ponto a outro, prendendo sua atenção no objetivo primordial da área. Estes sinais são 
especialmente importantes naqueles lugares onde o visitante tem que escolher uma rota, por exemplo, em 
bifurcações de trilha, ou como indicadores de áreas perigosas. Com um mínimo de palavras, estas figuras podem 
indicar rumos, destinos e distâncias . 
Deve-se tomar cuidado no posicionamento de signos direcionais e outros sinais similares. Estes símbolos devem ser 
cuidadosamente estudados para cada situação e não, simplesmente, inseridos no desenho onde sua função pode 
se perder. O desenho de cada sinal deve ser estudado em todos os seus detalhes antes de sua implantação. 

5.5. DANOS E VANDALISMO 
Todo administrador de Unidade de Conservação enfrenta o problema de destruição de sinalização. Há, entretanto, 
algumas sugestões que podem ajudar, embora o problema continue crescendo à medida que aumenta a quantidade 
de visitantes: 
a - executar peças de sinalização com materiais que sejam facilmente limpos; 
b - usar elementos facilmente substituíveis em áreas de muito uso; 
c - manter os sítios bem limpos e organizados: isto tende a diminuir o vandalismo; 
d - se uma área ou sítio é fechada, explicar a razão. Avisos tipo "Proibido entrar" encoraja muitas pessoas a 
desobedecê-lo. Em troca, um aviso que diz "Trilha fechada para permitir a regeneração da vegetação" ou "Trilha 
interrompida por desmoronamentos" determina o uso de outra rota, devidamente sinalizada; 
e - reforçar a idéia de que as Unidades pertencem àqueles que os usam. As pessoas ficam menos propícias a 
estragar o que lhes pertence; 
f - quando um sinal for danificado por atos de vandalismo, converta-o em exposição, demonstrando o que 
aconteceu. Em alguns casos, a melhor solução é remover o sinal. Por exemplo, se um sinal recebe um constante 
ataque por parte de vândalos, não deve ser recolocado até que se avalie as suas causas. 

5.6. PATROCÍNIO 
O emprego de publicidade na sinalização das Unidades de Conservação é vedada pela legislação em vigor, que 
regulamenta o assunto da seguinte forma: ..."É expressamente proibida a instalação ou afixação de placas, 
tapumes, avisos ou sinais, ou quaisquer outras formas de comunicação audiovisual ou de publicidade que não 
tenham relação direta com o programa interpretativo dos Parques Nacionais", determinação contida no Art. 21 do 
Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros, aprovado pelo Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979. 
Contudo, o projeto de sinalização de uma Unidade poderá conter a logomarca de uma empresa que seja a 
patrocinadora de sua implantação, sem que isto venha a infringir esta regulamentação. 
O patrocínio se constitui em uma forma legítima para viabilizar um projeto desta ordem, considerando-se, 
principalmente, as dificuldades financeiras das Unidades. 
Entretanto, deve-se cuidar para que a inserção de um elemento gráfico, identificando o patrocinador, não venha a 
concorrer com as informações contidas nos sinais e que seja tratado de maneira discreta. A dimensão da logomarca 
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ou nome do patrocinador deve, no máximo, manter a mesma relação de proporcionalidade da assinatura 
institucional. A título de ilustração, apresenta-se, no desenho abaixo, a solução adotada na sinalização do Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro, como visualmente bem resolvida. 

 
  

5.7. PROCEDIMENTOS 
A Determinação dos Sinais, objeto do presente capítulo, constitui-se em uma atividade a ser desenvolvida 
conjuntamente pelos técnicos da Unidade e os responsáveis pelo projeto de Sinalização. 
Nesta etapa devem ser definidas todas as mensagens necessárias à Sinalização, tarefa fundamental para a 
elaboração do projeto, baseado no roteiro genérico apresentado no Capítulo O PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
VISUAL, devendo ser complementado ou resumido àqueles itens que são necessários e indispensáveis à realidade 
de cada Unidade. 

6. O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL 

6.1. TERMINOLOGIA 
Sistema de Sinalização Visual - é constituído de um conjunto de mensagens visuais organizadas segundo uma 
linguagem gráfica e aplicado num conjunto de suportes. Essas mensagens visuais estão programadas para fornecer 
informações sobre funções e atividades desenvolvidas no espaço edificado, ou fora dele, obedecidos os códigos 
estabelecidos para a transmissão das mensagens. 
Projeto Gráfico - conjunto de elementos gráficos que visa organizar e disciplinar a execução do Projeto de 
Sinalização Visual, de modo a orientar o usuário. 
Projeto Físico - conjunto de elementos físicos que servirão de suportes para a aplicação do projeto gráfico. 
Código das Mensagens - conjunto de regras que definem a maneira e transmissão das mensagens em cada 
situação específica. São utilizadas no sistema, sempre como base, o Código Verbal (mensagens escritas), 
complementadas pelo Código Cromático (para diferenciar algumas categorias de informações ou caracterizar algum 
espaço), e pelo Código Pictográfico (na forma de representações simbólicas ou figurativas, para apreensão mais 
rápida de determinadas mensagens). 
Assinatura Institucional - símbolo do IBAMA e/ou símbolo da Unidade de Conservação, associado ou não a seu 
nome. 

6.2. SISTEMA GRÁFICO BÁSICO 
Alfabeto-Padrão - alfabeto cujas características de desenho permitem boa legibilidade a curta, média e longa 
distâncias; utilizado para a normalização de todas as mensagens escritas do sistema. 
Signo Direcional - sinal indicador da direção a seguir. 
Código Cromático - conjunto de cores com significado pré-estabelecido, a ser adotado para fins deste Manual. 
Estes 3 elementos são detalhados nas pranchas mostradas a seguir. 

6.3. ALFABETO PADRÃO 
Deverá ser utilizado em todas as situações de sinalização, exceto naquelas em que houver legislação específica, 
como o caso da sinalização rodoviária ou viária e de responsabilidade do DNER, DER ou DETRAN. 
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O Alfabeto-padrão se apresenta em três versões. A versão Negrito, a ser utilizada nos títulos e mensagens 
principais. A versão Demi será empregada nas mensagens complementares e a Demi itálico nas situações onde os 
sinais devam ser apresentados em um segundo idioma. 
O Alfabeto poderá ser obtido no programa de computador denominado COREL-DRAW, observando-se o 
espacejamento entre letras de 0% e o espacejamento entre palavras de 100%. Admite-se para os sinais de 
edificações (C) uma redução no espacejamento entre letras de até -10% e entre palavras de até 90%, objetivando 
atender situações específicas de menores dimensões de suportes. 
É importante que os projetos específicos a serem desenvolvidos para cada Unidade estabeleçam os critérios de 
espacejamento entre letras, entre palavras e entre linhas de modo a garantir uma padronização na execução 
O dimensionamento das mensagens externas escritas deverá ser feito de acordo com o critério abaixo descrito: 
- a cada 12,5m de distância de leitura deverá corresponder a 2,5cm de altura da letra caixa alta.  
Internamente, não utilizar letras (caixa alta) menores do que 2,0cm, adequando as dimensões para cada sinal em 
função do dimensionamento dos suportes e sua relação de proporcionalidade com o espaço construído. 
  

 
  

6.4. SIGNO DIRECIONAL 
O modelo apresentado será empregado em todas as situações que requeiram direcionamento. As proporções do 
Signo Direcional devem ser mantidas sempre que sofrer reduções ou ampliações. 
Admite-se duas hipóteses para o seu emprego: a primeira, isolado, e a segunda inserido em um campo circular. 
A sua dimensão em relação às mensagens escritas deverá ser estabelecida em cada projeto, dada a ocorrência das 
mais diversas situações de associações possíveis. 
A seguir: desenho 1 - diagramação; desenho 2 - posicionamentos possíveis; desenho 3 - isolado e desenho 4 - 
inserido em campo circular. 
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6.5. CÓDIGO CROMÁTICO 
O Código estabelecido deverá ser utilizado de acordo com o tipo de cada sinal. Exceções serão feitas nos casos em 
que se utilizar materiais naturais, como a madeira, onde as cores poderão ser adequadas à sua tonalidade. 
Esta prancha estabelece as referências das cores através do sistema PANTONE (internacional) e apresenta uma 
alternativa baseada em catálogo de tintas automotivas. 
As tonalidades escolhidas são as que mais se aproximam das películas auto-adesivas para sinalização. 
É importante destacar que as referências aqui apresentadas objetivam padronizar a codificação cromática dos 
diversos projetos. Entretanto, admite-se pequenas variações de tonalidade, considerando-se a utilização de tintas ou 
mesmo de películas adesivas de diferentes fabricantes. 
  

 
  

7. O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL - ELEMENTOS DO SISTEMA 

7.1. SINAIS INDICATIVOS 

7.1.1. SINALIZAÇÃO EXTERNA (E) 
Os elementos de Sinalização Externa à Unidade de Conservação (E) deverão ser convenientemente posicionados 
evitando-se a interferência da vegetação, postes, cercas e outros elementos que possam prejudicar a sua 
visualização ou dificultar o seu entendimento. 
Apresenta-se, a seguir, um roteiro para a definição desta sinalização. 

7.1.2. E.1 - APROXIMAÇÃO 
Placas colocadas ao longo das estradas e rodovias, indicando a existência e a identificação da Unidade, a sua 
direção e a distância a ser percorrida até o(s) seu(s) acesso(s); 
Solicitar sua implantação ao DNER, DER Estadual ou Departamento de Trânsito Municipal, de acordo com a 
categoria da rodovia ou via a ser sinalizada, de conformidade com a legislação do CONTRAN/DENATRAN. 
As placas de aproximação podem agregar sinais de atrativos turísticos, formando com elas um só conjunto. As 
placas de Atrativos Turísticos têm a função de orientar o usuário-turista dentro do contexto trânsito, atendendo a 
evolução e as necessidades deste segmento específico. 
A definição das situações que demandarão estes tipos de placas será acordada entre a Administração da Unidade 
de Conservação e o órgão responsável pela via. 
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Mensagens: 
Nome da Unidade de Conservação a 00 km + signo direcional 
Nome da Unidade de Conservação + signo direcional 
Nome da Unidade de Conservação + pictograma + signo direcional 
À medida que se consolidar o fluxo de visitantes a uma determinada Unidade de Conservação, com o decorrer do 
tempo poderá ser estimulado o turismo regional (pólos turísticos) por meio de indicações de outros pontos turísticos 
existentes na região. Nesta circunstância, poderão ser utilizadas as placas de mensagens de atrativos turísticos 
abaixo relacionadas: 
Mensagens das Placas de Atrativos Turísticos (I): 
Estas placas constam das normas estabelecidas pelo CONTRAN - Conselho Nacional de Trânsito, 
consubstanciadas no Manual de Sinalização Turística - Parte III, do DENATRAN - Departamento Nacional de 
Trânsito: 
- I 25 - Templo Religioso  
- I 26 - Arquitetura Militar  
- I 27 - Arquitetura Histórica  
- I 28 - Museu  
- I 29 - Ruínas  
- I 30 - Monumento  
- I 31 - Mirante  
- I 32 - Zoológico  
- I.33 - Farol  
- I.34 - Marina  
- I.35 - Centro de Convenções  
- I 36 - Montanha  
- I 37 - Cachoeira  
- I 38 - Gruta  
- I 39 - Praia  
- I.40 - Área Natural Protegida  
- I 41 - Represa  

- I 42 - Balneário de Estância Hidromineral  
- I 43 - Área de Descanso  
- I 44 - Patrimônio/Preservação  
- I 45 - Local de Realização de Festas Populares  
- I 46 - Ponto de Comercialização/Produção de 

Artesanato  
- I 47 - Área de Esportes  
- I 48 - Barcos de Passeio  
- I 49 - Área para Prática de Surf  
- I 50 - Área para Prática de Esportes Náuticos  
- I 51 - Área para Prática de Pesca Submarina  
- I 52 - Área para Prática de Pesca Esportiva  
- I 53 - Área para Prática de Natação  
- I 54 - Área para Prática de Canoagem  
- I 55 - Área para Prática de Montanhismo  
- I 56 - Área para Prática de Vôo Livre  
- I 57 - Informações Turísticas  

 
Cores: 
Fundo: marrom 
Letras e Signo Direcional: brancos 
Cores das Placas de Atrativos Turísticos: 
Fundo: branco 
Pictogramas: pretos 
Alfabeto: 
Padrão utilizado pelo DNER. 
Formato das Placas de Atrativos Turísticos: 
Dimensões mínimas: 
área urbana - lado de 20cm 
área rural - lado de 30cm 
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7.1.3. E.2 - DIVISAS 
Placas colocadas ao longo das divisas da Unidade, para informar ao transeunte da natureza daquele território. Em 
alguns casos, esta sinalização, além da identificação da Unidade, poderá conter avisos de advertência do tipo "Não 
ultrapassar a cerca", "Proibido caçar e pescar", "Acesso somente com autorização", etc. 
Mensagens: 
 
Governo Federal / MMA 
Símbolo do IBAMA 
Nome da Unidade de Conservação 
Acesso somente com autorização 
Cores: 
Fundo: areia 
Letras: pretas 

Símbolo do IBAMA: cores-padrão 
Tarjas: verde e amarelo 
Fio de separação: preto 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e alta e baixa. 
Dimensões do suporte:  
300 x 100cm 

  

 
  

7.1.4. E.3 - IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADE 
Colocada na(s) entrada(s) principal(is), serve para a identificação da Unidade, podendo estar incorporada a um 
pórtico ou outro elemento construtivo. 
Mensagens: 
Símbolo da Unidade 
Nome da Unidade 
Símbolo do IBAMA 
Sigla MMA 
Cores: 
Fundo: areia 
Letras: pretas 
Símbolos: a cores 
Fio de separação: preto 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta 
Formato e Dimensões: 
A serem estabelecidos no projeto em função da sua localização no acesso da Unidade de Conservação. 
Símbolo: 
Manter a relação de 1:3 entre os símbolos da Unidade e do IBAMA. Caso a Unidade não possua símbolo, utilizar o 
do IBAMA como elemento principal. 
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7.1.5. E.4 - ACESSO À UNIDADE 
Indicando a natureza de seu acesso, para pedestres, motoristas, embarcados, cavaleiros, - seu horário de 
funcionamento, preços e condições de usos e visitas, etc.; 
Mensagens (adequar a cada situação): 
Símbolo da Unidade 
Nome da Unidade 
Aberto: segunda a domingo, 8:00h às 18:00h 
Entrada: até às 17:00h 
Não é permitido: 
Instrumento musical ou aparelhos sonoros 
Bebidas Alcoólicas 
Acesso de animais domésticos 
Retirar plantas 
Piquenique 
Fazer fogueiras e churrascos 
Bicicletas, motos, bolas, pipas, skate 
Ingressos: 
Pessoas: R$ 
Trilhas: R$ 

Camping: R$ 
Estudantes: R$ 
Carro de passeio: R$ 
Ônibus de turismo: R$ 
Ônibus escolar: R$ 
Motocicleta: R$ 
Estacionamento: R$ 
Observações: - Crianças até 10 anos e adultos 
acima de 65 anos não pagam 
Mantenha o ingresso em seu poder durante a 
permanência no Parque 
Poderão ainda incorporar mensagens móveis ou 
temporárias do tipo: 
Piscina fechada para reconstrução 
Estacionamento lotado 
Camping interditado para reformas 

Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço das mensagens restritivas e de serviços disponíveis. 
Cores: 
Símbolo da Unidade: cores-padrão 
Fundo: areia 
Letras e fio de separação: pretos 
Pictogramas: pretos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta para o nome da Unidade 
- caixa alta e baixa para os títulos 
Demi- caixa alta e baixa - demais informações 
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7.1.6. SINALIZAÇÃO INTERNA ( S ) 
A Sinalização Interna da Unidade de Conservação deverá atender aos mesmos princípios ditados anteriormente e 
com os mesmos cuidados quanto a vegetação, postes, cercas e outros elementos que possam prejudicar a sua 
visualização ou dificultar o seu entendimento. 
Esta sinalização se compõe, basicamente, dos elementos apresentados a seguir. 
- S.1 - Direcional para Motorista  
- S.2 - Identificação Local para Motorista  
- S.3 - Sinais de Regulamentação  
- S.4 - Sinais de Advertência  
- S.5 - Orientação para Pedestre  
- S.6 - Identificação Local  

- S.7 - Pictogramas  
- S.8 - Mapa-Índice da Unidade  
- S.9 - Mapa de Trilha  
- S.10 - Trilhas  
- S.11 - Avisos  
- S.12 - Sinalização Horizontal  

7.1.6.1. S.1 - Direcional para Motorista 
Conjunto de sinais e mensagens para orientar os motoristas nos acessos ao interior da Unidade, carga e descarga e 
aos serviços e atividades oferecidas. 
Mensagens: 
A serem definidas no projeto de sinalização. Utilizar em cada elemento o máximo de 4 mensagens e separar os 
conjuntos de informações de direções diferentes por uma tarja. 
As informações dos locais a serem visitados poderão vir acompanhadas das distâncias a serem percorridas (km ou 
m) 
Signo Direcional - critérios de ordenamento: 
Procurar observar a ordem das mensagens em função dos posicionamentos do signo direcional abaixo indicados: 
- em frente; 
- à esquerda; 
- à esquerda; 
- à esquerda (confirmação - placas posicionadas após a via de acesso;  
- à direita; 
- à direita; 
- à direita (confirmação - placas posicionadas após a via de acesso. 
Os signos direcionais devem se posicionar, sempre que possível, do lado que estão indicando o sentido de fluxo. 
Posição do sinal na via/posição do signo direcional na placa 
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Cores: 
Fundo: marrom 
Letras, fios de separação e signos direcionais: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa 
Altura da caixa alta: 
- até 20km/h = 10cm 
- até 40km/h = 12,5cm 
- até 60km/h = 15cm 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Formato e Dimensões: 
A serem estabelecidos no projeto de sinalização, em função da sua localização no acesso da Unidade de 
Conservação. 
Posicionamento: 
1 - o sinal de pré-sinalização deve se localizar de 50 a 75 metros antes da interseção viária, admitindo-se o mínimo 
de 60 metros para as vias de velocidade máxima de 60km/h. Quando não houver disponibilidade de espaço para a 
colocação de pré-sinalização e confirmação de saída, deve-se optar, preferencialmente, pela pré-sinalização com 
uma localização de 20 a 40 metros antes da interseção. Deverão se localizar, sempre que possível, a 25m (vias de 
20km/h), a 50m ( vias de 40km/h) e a 75m (vias de 60km/h) do acesso; 
2 - as bordas do elemento de sinalização deverão estar afastadas, no mínimo 30cm do limite da via cuja velocidade 
máxima seja de 60km/h; 
3 - quanto à distância da borda inferior da placa ao solo, para os casos de instalação na lateral das vias, deverá ser 
definida de acordo com a visibilidade e interferências físicas do local, recomendando-se o mínimo de 90cm. 
Assinatura: 
Poderão receber, como assinatura, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
  

  
 

7.1.6.2. S.2 - Identificação Local para Motorista 
Mensagens ou sinais que confirmam as denominações de locais anteriormente indicados. 
Podem vir associadas a recomendações de uso da área. Caso os acessos sejam comuns podem se constituir, 
também, na Identificação Local para Pedestres. 
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Mensagens: 
A serem definidas no projeto de sinalização: 
Área de piquenique 
Bosque 
Camping, etc. 
Recomendações de uso: 
Proibido fazer churrasco; 
Colocar o lixo na lixeira; 
Recolher o lixo. 

Cores: 
Fundo e pictograma: marrom 
Letras, fios de separação e campo de pictogramas: 
brancos 
Alfabeto: 
Negrito - alta e baixa. 
Altura da caixa alta de 5 a 10 cm. 

 
Pictogramas: 
Poderão estar associados à mensagem escrita, tanto na principal quanto nas secundárias (recomendações de uso). 
Assinatura: 
Poderão receber, como assinatura, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
  

 
  

7.1.6.3. S.3 - Sinais de Regulamentação ( R ) 
A sinalização de regulamentação é composta de sinais normatizados pelo CONTRAN/ DENATRAN com o objetivo 
de organizar a circulação viária, indicando aos condutores de veículos proibições, restrições ou obrigações, relativas 
à utilização das vias públicas. 
O desrespeito a esta sinalização constitui infração às normas legais, estabelecidas pelo Código Nacional de 
Trânsito, por terem suas informações caráter impositivo, devendo, portanto, o projetista, analisar cuidadosamente o 
conceito e o uso da sinalização para não utilizá-la em locais ou condições não compatíveis com a informação 
prestada. Da mesma forma, devem ser analisados o posicionamento e a visibilidade do sinal, uma vez que a 
adequação a esses princípios possibilita uma otimização do projeto. 
Os sinais de regulamentação poderão ser complementados por informações adicionais.  
Essas informações poderão ser: 
horário de validade da regulamentação; 
tipo ou características do veículo para o qual vale ou é excluído da regulamentação; 
condições segundo as quais o veículo pode estacionar; 
categoria do veículo; 
número do ponto; 
número de vagas. 
Outras mensagens consideradas necessárias à complementação da regulamentação poderão ser utilizadas. 
Esta sinalização se divide em dois grupos: Obrigação e Proibição 
Mensagens: 
Constantes do Manual de Sinalização de Trânsito - DENATRAN: 
- R1 - Parada Obrigatória  
- R2 - Dê a Preferência  
- R3 - Sentido Proibido  

- R4a - Proibido Virar à Esquerda  
- R4b - Proibido Virar à Direita  
- R5 - Proibido Retornar  
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- R6a - Proibido Estacionar  
- R6b - Estacionamento Regulamentado  
- R6c - Proibido Parar e Estacionar  
- R7 - Proibido Ultrapassar  
- R8 - Proibido Mudar de Faixa  
- R9 - Proibido Trânsito de Veículos  
- R10 - Proibido Trânsito de Veículos Automotores  
- R11 - Proibido Trânsito de Veículos de Tração Animal  
- R12 - Proibido Trânsito de Bicicletas  
- R13 - Proibido Trânsito de Máquinas Agrícolas  
- R14 - Carga Máxima Permitida  
- R15 - Altura Máxima Permitida  
- R16 - Largura Máxima Permitida  
- R17 - Peso Máximo Permitido Por Eixo  
- R18 - Comprimento Máximo Permitido  
- R19 - Velocidade Máxima Permitida  

- R20 - Proibido Acionar Buzina ou Sinal Sonoro  
- R21 - Alfândega  
- R22 - Uso Obrigatório de Corrente  
- R23 - Conserve-se à Direita  
- R24a - Sentido Obrigatório  
- R24b - Passagem Obrigatória  
- R25a - Vire à Esquerda  
- R25b - Vire à Direita  
- R25c - Siga em Frente ou à Esquerda  
- R25d - Siga em Frente ou à Direita  
- R26 - Siga em Frente  
- R27 - Veículos Lentos Usem Faixa da Direita  
- R28 - Mão Dupla  
- R29 - Proibido Trânsito de Pedestres  
- R30 - Pedestre Ande Pela Esquerda  
- R31 - Pedestre Ande Pela Direita  

 
 
 
Cores 
Fundo: branca 
Tarja: vermelha 
Orla: vermelha 
Símbolo: preta 
Letras: preta  
 
 
 

Formato e Dimensões: 
Sinal Circular: 
- diâmetro - 40cm a 75cm 
- tarja - 4cm a 7,5cm 
- orla - 4cm a 7,5cm 
Sinal Octogonal: 
- lado - 20cm a 25cm 
- orla - 2cm a 2,5cm 
Sinal Triangular: 
- lado - 50cm a 75cm 
- orla - 6,5cm a 10cm 

Informação Adicional 
Sempre que possível, utilizar o alfabeto padrão na versão Negrito, procurando melhorar a qualidade gráfica dos 
demais desenhos normatizados pelo DENATRAN. 
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7.1.6.4. S.4 - Sinais de Advertência ( A ) 
A Sinalização de Advertência é composta de sinais que têm a função de advertir os condutores de veículos da 
existência, adiante, de um perigo ou situação inesperada na via, bem como de sua natureza. 
A Sinalização de Advertência abrange muitas séries de sinais como curvas, cruzamentos e entroncamentos, 
irregularidades na pista, limitações de largura, altura e peso, situação perigosa, veículos, animais ou pessoas 
cruzando a via e outros. 
Devido à sua função, a Sinalização de Advertência tem grande importância no conhecimento e reação do condutor 
de veículo, diante do perigo informado. É, portanto, necessária uma análise cuidadosa por parte do projetista, do 
conceito e uso de cada sinal, proporcionando, em razão disto, uma correta colocação e uma boa visibilidade, 
permitindo, assim, tempo suficiente para realização de manobras ou redução de velocidade. 
Outro fator importante à correta elaboração do projeto diz respeito à utilização do menor número possível de sinais, 
para se evitar o desgaste da imagem e a conseqüente negligência à sinalização de advertência. 
Mensagens: 
Constantes do Manual de Sinalização de Trânsito - DENATRAN: 
- A1a - Curva Acentuada à Esquerda  
- A1b - Curva Acentuada à Direita  
- A2a - Curva à Esquerda  
- A2b - Curva à Direita  
- A3a - Pista Sinuosa à Direita  
- A3b - Pista Sinuosa à Esquerda  
- A4a - Curva Acentuada em "S" à Esquerda  
- A4b - Curva Acentuada em "S" à Direita  
- A5a - Curva em "S" à Direita  
- A5b - Curva em "S" à Esquerda  
- A6 - Cruzamento de Vias  
- A7a - Via Lateral à Direita  
- A7b - Via Lateral à Esquerda  
- A8 - Bifurcação em "T"  
- A9 - Bifurcação em "Y"  
- A10a - Entroncamento Oblíquo à Esquerda  
- A10b - Entroncamento Oblíquo à Direita  
- A11a - Junções Sucessivas Contrárias Primeira à 

Direita  
- A11b - Junções Sucessivas Contrárias Primeira à 

Esquerda  
- A12 - Interseção em Círculo  
- A13a - Confluência à Direita  
- A13b - Confluência à Esquerda  
- A14 - Semáforo à Frente  
- A15 - Parada Obrigatória à Frente  
- A16 - Bonde  
- A17 - Pista Irregular  
- A18 - Saliência ou Lombada  
- A19 - Depressão  

- A20a - Declive Acentuado  
- A20b - Aclive Acentuado  
- A21a - Estreitamento de Pista ao Centro  
- A21b - Estreitamento de Pista à Esquerda  
- A21c - Estreitamento de Pista à Direita  
- A22 - Ponte Estreita  
- A23 - Ponte Móvel  
- A24 - Obras  
- A25 - Mão Dupla Adiante  
- A26a - Sentido Único  
- A26b - Sentido Duplo  
- A27 - Área com Desmoronamento  
- A28 - Pista Escorregadia  
- A29 - Projeção de Cascalho  
- A30 - Ciclistas  
- A31 - Maquinaria Agrícola  
- A32 - Passagem de Pedestres  
- A33 - Área Escolar  
- A34 - Crianças  
- A35 - Cuidado Animais  
- A36 - Animais Selvagens  
- A37 - Altura Limitada  
- A38 - Largura Limitada  
- A39 - Passagem de Nível Sem Barreira  
- A40 - Passagem de Nível Com Barreira  
- A41 - Cruz de Santo André  
- A42a - Início de Pista Dupla  
- A42b - Fim de Pista Dupla  
- A43 - Aeroporto  
- A44 - Vento Lateral  

Cores: 
Fundo: amarelo 
Orla interna: preto 
Orla externa: amarelo 
Símbolo: preto 
Formato e Dimensões: 
Quadrado, com diagonal na vertical: 
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- lado - 40cm a 75cm 
- orla interna - 1cm a 2cm 
- orla externa - 1cm a 2cm 
Informações Adicionais: 
Os sinais de advertência poderão ser complementados por mensagens adicionais do tipo "a.....(quantificar a 
distância).........m" ou "próximos..(quantificar).....m", inscritos em plaquetas que deverão ter as mesmas cores dos 
sinais de advertência. 
A mensagem "a....m" deverá ser utilizada somente quanto a distância não puder ser medida mentalmente pelo 
condutor do veículo ou quando a mesma for diferente do que ele normalmente esperaria. 
A mensagem "próximos...m" deverá ser utilizada quando o sinal, que a acompanha, adverte da ocorrência de perigo 
ou situação inesperada ao longo de um trecho, sendo necessário constar o comprimento desse trecho. 
Sempre que possível, utilizar o alfabeto padrão na versão Negrito, procurando melhorar a qualidade gráfica dos 
desenhos normatizados pelo CONTRAN/DENATRAN. 
  

  

7.1.6.5. S.5 - Orientação para Pedestre 
Conjunto de sinais e mensagens para orientar os pedestres em seus acessos aos diversos setores da Unidade; 
Mensagens: 
A definir no projeto. 
Signo Direcional e critérios de ordenamento: 
Procurar observar a ordem das mensagens em função dos posicionamentos do signo direcional abaixo indicados: 
- em frente; 
- à esquerda; 
- à esquerda; 
- à esquerda (para confirmação para placas posicionadas após a via de acesso); 
- à direita; 
- à direita; 
- à direita (para confirmação para placas posicionadas após a via de acesso). 
Os signos direcionais devem se posicionar, sempre que possível, do lado que estão indicando a direção a seguir. 
Cores: 
Fundo: marrom 
Letras, fios de separação e signos direcionais: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa. 
Altura da caixa alta - 4 a 7,5cm. 
Situações especiais poderão requerer um novo dimensionamento para as letras. 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
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Assinatura: 
Opcional - poderão receber, como assinatura, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
Formato e Dimensões: 
A serem estabelecidos no projeto de sinalização. 
  

 
  

7.1.6.6. S.6 - Identificação Local 
Sinais ou elementos que confirmam as denominações de locais, anteriormente indicados ou não, identificação de 
edificações ou pontos de atração bem como de locais de interesse do visitante. 
Mensagens: 
Além da identificação, estes elementos poderão conter os dias o horários de visitação, texto histórico sobre o local, 
apresentando dados e características mais importantes do local bem como avisos sobre a sua correta utilização. 
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras e fios de separação: brancas 
Tarjas: brancas ou vermelhas nos casos de avisos de advertência (proibições, recomendações de uso, etc.) 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos. 
Demi - textos complementares. 
Altura da caixa alta do título- 4cm a 7,5cm. 
Altura da caixa alta para textos complementares - 2 a 4cm. 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Poderão receber, como assinatura, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
Formato e Dimensões: 
A serem estabelecidos no projeto de sinalização. 
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7.1.6.7. S.7 - Pictogramas 
Representação gráfica de funções, atividades e serviços existentes na área da Unidade. São utilizados como 
comunicação universal e imediata; de fácil percepção à distância e de alta legibilidade. 
Este Manual apresenta exemplos do padrão gráfico que os pictogramas deverão seguir. Nos projetos específicos 
para cada Unidade os pictogramas necessários serão desenvolvidos pelos seus autores. 
Mensagens: 
Três categorias de pictogramas podem ser definidas para o uso em uma Unidade: 
Gerais: 
- Água potável; 
- Animais; 
- Área de Estudo; 
- Cachoeira; 
- Centro de Visitantes; 
- Locais para fotos; 
- Mirante/Ponto de Observação; 
- Não Colher Plantas; 

- Não Entre na Floresta; 
- Não Fazer Inscrições; 
- Não Portar Objetos Sonoros; 
- Não Use Fogo; 
- Perigo; 
- Proibido Alimentar os Animais; 
- Proibido Nadar; 
- Veículos; 

 
Recreação: 
- Anfiteatro; 
- Barco; 
- Canoagem; 
- Descanso; 
- Escalada; 
- Helicóptero; 

- Montanhismo; 
- Natação; 
- Playground; 
- Trilha de Ciclistas; 
- Trilha Hípica; 
- Trilha Interpretativa de Pedestres; 

 
Acomodações e Serviços : 
- Abrigo; 
- Alojamento Público; 

- Camping; 
- Chuveiros; 
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- Deficiente Físico; 
- Estacionamento; 
- Feminino; 
- Fotos; 
- Informações; 
- Lanchonete; 
- Lava-pratos; 
- Lava-roupas; 
- Lixeira; 

- Masculino; 
- Ônibus; 
- Piquenique; 
- Polícia; 
- Primeiros Socorros 
- Restaurante; 
- Sanitários; 
- Souvenir; 
- Telefone; 

Cores: 
Fundo: marrom ou branco 
Letras: brancas ou marrom  
Tarjas: brancas ou vermelhas nos casos de avisos de advertência (proibições, recomendações de uso, etc.) 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
  

    
  

7.1.6.8. S.8 - Mapa-Índice da Unidade 
Representação sintetizada das áreas que compõem a Unidade, além do detalhe da área aberta à visitação pública, 
com o objetivo de orientar o usuário sobre sua real posição, informando-o sobre os sítios, trilhas, pontos de 
interesse, e outras informações que proporcionem ao visitante uma idéia geral e completa dos roteiros a escolher em 
sua visita, localizando-o no mapa com a informação "Você está aqui". Próximo aos centros de convergência, é 
recomendável implantar mapas-índice para transmitir ao usuário a idéia do conjunto da Unidade; 
Mensagens: 
- Nome/símbolo da Unidade ou do IBAMA  
- Edificações  
- Áreas de interesse  
- Pistas internas  
- Identificações de acessos  
- Serviços oferecidos  
- Equipamentos  
- Áreas de lazer  
- Trilhas, etc.  
- Você está aqui  
Cores: 
Fundo: areia 
Mapa: vegetação - verde 
água - azul médio 
edificações - marrom 



 

Plano de Manejo – Fase II, PEAMP 
137 

SEMARH 
SECRETARIA DO MEIO     

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 

pictogramas - preto 
textos - preto (fundo claro) ou areia (fundo escuro) 
vias - estradas - preto 
pistas internas e trilhas - areia 
£ Você está aqui - vermelho 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - textos complementares 
Evitar a utilização de letras menores que 1cm de altura. 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para a identificação dos diversos serviços oferecidos 
Assinatura: 
Poderão receber, como assinatura, ou junto ao título, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
  

  

7.1.6.9. S.9 - Mapa de Trilha 
Localizado no início de cada trilha informa as suas características mais importantes, tais como extensão, pontos de 
descanso, sítios, restrições, cuidados a serem observados, etc.. Este mapa, se necessário, poderá complementar ou 
detalhar as informações contidas no mapa descrito no item anterior. 
Mensagens: 
- restrições ("desaconselhado para pessoas com problemas cardíacos", "desaconselhado para crianças até 10 

anos", etc.)  
- características da trilha - vegetação, solo, etc.  
- distância a ser percorrida  
- grau de dificuldade  
- recomendações quanto a equipamentos ou vestimentas apropriadas  
- necessidade de autorização da Administração da Unidade, etc.  
Cores: 
Fundo: areia 
Mapa: vegetação - verde 
água - azul médio 
edificações - marrom 
pictogramas - preto 
textos - preto (fundo claro) ou areia (fundo escuro) 
vias: estradas - preto 
pistas internas e trilhas - areia 
Você está aqui - vermelho 
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Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - textos complementares 
Evitar a utilização de letras menores que 1cm de altura. 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para a indicação de serviços e instalações da Unidade. 
Assinatura: 
Poderá receber, como assinatura, o símbolo da Unidade ou do IBAMA. 
  

 
  

7.1.6.10. S.10 - Trilhas 
Elementos informativos colocados ao longo das trilhas, indicando o caminho dos visitantes, suas características 
principais, distâncias, pontos de interesse, etc.; 
Mensagens: 
- signos direcionais  
- distâncias realizada e a realizar  
- identificação de pontos de interesse  
Cores: 
- fundo: azul ou marrom 
- textos: brancos 
- direcionais: fundo verde 
- signo: branco 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - caixa alta e baixa para textos complementares 
Altura da caixa alta - 2cm a 5cm 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
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7.1.6.11. S.11 - Avisos 
Sinais que objetivam alertar o usuário quanto às condições de uso de determinada área. Podem ser permanentes ou 
temporários e devem ser previstos para o uso nas mais diversas situações, tais como desvios de tráfego de veículos 
ou pedestres, proibições temporárias de acesso, desmoronamento, trilha interrompida, etc.; 
Nas situações de proibição ou restrição apresentar justificativas para tal. 
Mensagens: 
- Sentido obrigatório (acrescido de signo direcional)  
- Água não potável  
- Proibido churrasco  
- Interditado para banho por motivo de manu-tenção  
- Interditado por questão de segurança  
- Acesso restrito a funcionários  
- Cuidado, pedras escorregadias  
- Local perigoso para banho  
- Não é permitido acampar  
- Não jogue lixo na trilha, etc.  
Algumas mensagens poderão ser precedidas da chamada "ATENÇÃO". 
Alguns Avisos podem ser móveis e devem ser colocados antes do acesso, principalmente em dias de grande 
movimento, informando ao visitante situações temporárias de seu interesse, tais como: 
- Piscina interditada para reformas;  
- Estacionamento lotado.  
 
Cores: 
Fundo: branco 
Texto: preto 
Tarjas: vermelhas nos casos de avisos de advertência e texto branco. 
Pictograma: preto com tarja vermelha (quando houver). 
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Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - caixa alta e baixa para textos complementares 
Altura da caixa alta - 4cm a 10cm 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
  

 
  

7.1.6.12. S.12 - Sinalização Horizontal 
Sinalização de piso utilizada na demarcação do sistema viário bem como nos estacionamentos, para delimitação de 
faixas de circulação, vagas de estacionamento, sentido de circulação, etc., de acordo com o padrão CONTRAN/ 
DENATRAN. 
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7.1.7. SINALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES ( C ) 
Os componentes da sinalização utilizada nas edificações deverão ser fixados em locais adequados, evitando-se a 
sua colocação próxima a elementos decorativos como quadros, posters, plantas ornamentais ou luminárias (frente 
ou fundo) que impeçam ou dificultem sua legibilidade. Deverão ser visíveis e convenientemente iluminados, atraindo 
a atenção do usuário a distâncias adequadas.  
A sinalização mais utilizada está listada a seguir: 
C.1 - Painel Índice Geral 
C.2 - Painel Índice de Pavimento 
C.3 - Identificação Local 
C.4 - Numeração de Sala 
C.5 - Aviso 
C.6 - Pictograma 
C.7 - Saída de Emergência 
- C.1 - Painel Índice Geral  
- C.2 - Painel Índice de Pavimento  
- C.3 - Identificação Local  
- C.4 - Numeração de Sala  
- C.5 - Aviso  
- C.6 - Pictograma  
- C.7 - Saída de Emergência  
Todos os elementos internos devem ser, preferencialmente, compostos de módulos que, em casos de 
remanejamentos, possam ser facilmente reaproveitados. 
O dimensionamento do alfabeto dependerá das dimensões dos espaços e dos elementos de sinalização utilizados. 
Pode-se, entretanto, estabelecer o intervalo de 2cm a 7,5cm como suficiente para resolver todas as situações de 
leitura interna. Poderá ocorrer, eventualmente, a necessidade de aumento de altura das letras em situações de 
saídas de emergência. 
O desenho abaixo ilustra as hipóteses de fixação dos elementos internos. 
  

  

7.1.7.1. C.1 - Painel Índice Geral 
Elemento que fornece uma síntese das atividades desenvolvidas na edificação e deve estar localizado no acesso 
principal. 
Mensagens: 
- Mapa  
- Relação dos setores  
- Relação e numeração de salas  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras e fios de separação: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - caixa alta e baixa para os textos complementares 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Poderá receber, como assinatura, o símbolo e nome da Unidade ou do IBAMA.  
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7.1.7.2. C.2 - Painel Índice de Pavimento 
Painéis utilizados para confirmar as informações referentes às atividades em um determinado pavimento e orientar o 
usuário quanto ao sentido a ser tomado, quando for o caso. Devem ser localizados nos halls de circulação e de 
escadas. Em determinadas situações são necessários painéis parciais, complementando a orientação do Índice de 
pavimento, mantidas suas características. 
Mensagens: 
- Relação de serviços e setores  
- Relação e numeração de salas  
- Signos direcionais  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras e fios de separação: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
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7.1.7.3. C.3 - Identificação Local 
Utilizada para identificar as salas e setores de uma edificação, aplicados sobre as portas ou ao seu lado. Deve 
compor modularmente com a Numeração de Sala (C.4) e Aviso (C.5). 
Mensagens: 
- Nome do setor ou sala  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras e fios de separação: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
  

 
  

7.1.7.4. C.4 - Numeração de Sala 
Utilizada para a identificação numérica das principais salas das edificações. Deve compor modularmente com a 
Identificação Local (C.3) e Aviso (C.5). 
Mensagens: 
- codificação numérica:  
- subsolo - S01, S02, S03...  
- térreo - T01, T02, T03...  
- 1º pavimento - 101, 102, 103...  
- etc.  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras: brancas 
Alfabeto: 
Negrito  
Pictogramas: 
Não são utilizados. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
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7.1.7.5. C.5 - Aviso 
Utilizado para mensagens de aviso ou advertências. Deve compor modularmente com a Identificação Local (C.3) e 
Numeração de Sala (C.4). 
Mensagens: 
- Acesso Restrito a Funcionários  
- Entre sem Bater  
- Não tocar nos objetos  
- Não Fume, etc.  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras e fios de separação: brancas 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa 
Pictogramas: 
Poderão ser utilizados para o reforço de determinadas mensagens. 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
  

       
 

7.1.7.6. C.6 - Pictograma 
Também utilizado internamente, para transmitir as informações mais importantes. 
Mensagens: 
- Auditório  
- Copa  
- Deficiente Físico  
- Depósito  
- Exposições, etc.  
- Extintor  
- Hidrante  
- Lanchonete  
- Lixeira  
- Não Fume  
- Saída de Emergência (vide C.7)  
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- Sanitário Feminino  
- Sanitário Masculino, etc.  
Cores: 
Fundo: azul ou marrom 
Letras: brancas 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa para os títulos 
Demi - caixa alta e baixa para textos complementares 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
  

 
  

7.1.7.7. C.7 - Saída de Emergência 
Sinalização destacada e geralmente iluminada em ambientes como auditórios e salas de exposições, podendo 
incorporar um pictograma como reforço da mensagem. O pictograma deverá ser rebatido, em função da direção a 
ser indicada. 
Mensagens: 
- Saída de Emergência  
- Pictograma  
- Signo direcional  
Cores: 
Fundo: verde 
Letras, pictograma e signo direcional: brancos 
Alfabeto: 
Negrito - caixa alta e baixa 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 
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7.2. SINAIS INTERPRETATIVOS E EDUCATIVOS 
Normalmente utilizados para informações culturais, históricas, ambientais e de ensina-mentos em geral, acerca dos 
sítios, espécimes de flora, fauna, geologia, etc. 
As mensagens interpretativas são mais eficazes quando se localizam em sítios importantes, de impacto sobre o 
visitante, onde ele, instintivamente, faz uma pausa para apreciar o local ou a paisagem. A maioria das mensagens 
devem ser amigáveis e informais, embora algumas requeiram tratamento mais criativo. As frases devem estar 
diretamente relacionadas com o que se pode observar naquela localização. 
Um elementos desta categoria é citado a seguir, a título de ilustração. 
Identificação de espécies vegetais 
Elementos utilizados para a identificação de espécies de interesse na Unidade. 
Mensagens: 
- nome vulgar;  
- nome científico;  
- origem (quando não for nativa);  
- número para catalogação (se necessário);  
- peculiaridades da espécie.  
Cores: 
Fundo: areia 
Texto: marrom 
Alfabeto: 
Nome vulgar - negrito - caixa alta e baixa 
Nome científico - demi itálico - caixa alta e baixa itálico 
Origem e peculiaridades - demi - caixa alta e baixa 
Assinatura: 
Não deve ser utilizada. 

7.2.1. LOCALIZAÇÃO 
A localização de mensagens interpretativas deve atentar para os seguintes pontos: 
a - seleção dos melhores exemplos de sítios naturais ou históricos, objetos ou locais que 
relatam ou estejam relacionados com a história ou as peculiaridades da Unidade; 
b - deverá ser de utilidade comprovada e o visitante deverá vê-lo com facilidade. O tema deve ser facilmente 
reconhecido e o sítio deve proporcionar clareza e oportunidade em sua interpretação; 
c - quando houver vários pontos de observação, selecionar aquele cujos arredores imediatos ofereça maior 
possibilidade de ser apreciado pelo visitante e que possa suportar um maior impacto de uso; 
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d - deverão estar localizados de maneira que não exista dúvida na mente do visitante a respeito da identidade do 
que se está interpretando. Em geral, sua localização deve ser tal que se possa ler o texto e observar a informação 
natural ou cultural sem que se tenha que trocar de posição; 

7.2.2. TEXTOS 
Redigir textos para sinais interpretativos e educativos é muito diferente do que escrever para outros tipos de uso. É 
essencial pensar de forma clara, lógica e precisa para condensar uma informação à sua forma mais simples e 
apresentá-la logicamente sem aborrecer o leitor. 
Frases breves, com palavras de poucas sílabas, não complicadas por prefixos ou sufixos, asseguram que os textos 
sejam lidos. Frases acadêmicas devem ser evitadas ou bem explicadas; tanto os nomes científicos como os comuns 
devem ser mencionados onde seja possível. Em muitos casos, é a maneira de se escrever o texto, e não a sua 
extensão, que determina se o mesmo será lido e compreendido. 
Uma lista de pontos básicos a observar na composição do texto inclui: 
a - os títulos, se usados, devem ter características em estilo e significado; 
b - não se deve repetir o título na primeira linha do texto; 
c - expresse a ação e interesse nas primeiras frases do texto; 
d - seja dinâmico ao alcançar a essência do assunto a contar, e dê resposta à pergunta: "O que aconteceu ?"; 
e - evite o uso da voz passiva: substitua-a por formas ativas e verbos apropriados. Utilize-se de palavras que 
representem sentido de movimento; 
f - apresente o tema em poucas palavras; 
g - sempre que possível, evite o uso de palavras técnicas ou incomuns, já que dificultam a compreensão do visitante 
e seu interesse pode diminuir. 

7.2.3. ILUSTRAÇÕES 
A tradicional frase "uma foto vale mil palavras" nunca foi mais apropriada do que no caso da interpretação de uma 
área natural. É necessário selecionar e editar as ilustrações tão cuidadosa-mente como o texto. Se alguma cor é 
usada, deve ser fiel - especialmente para a vida silvestre. Fotografias, mesmo em preto e branco, são muito 
eficientes quando usadas de forma apropriada. 
As estruturas dos sinais também podem ser construídas para combinar ilustrações, textos e pequenos objetos.  

8. OUTROS ELEMENTOS 

Além dos elementos aqui relacionados, que eventualmente podem ser acrescidos de outros, comprovadamente 
necessários e não previstos neste Manual, algumas situações especiais podem surgir, na elaboração do projeto de 
uma Unidade de Conservação, a saber: 

8.1. REFÚGIOS 
Certos elementos de sinalização, como os Mapas-Índice de Unidade (S 8), Mapas de Trilha (S 9) e as Interpretativas 
e Educativas podem se utilizar de alguma cobertura que os proteja das intempéries, além de proporcionar maior 
conforto aos usuários. 
  

  

8.2. BÓIAS 
Em Unidades fluviais ou marítimas, determinadas áreas poderão ser sinalizadas por meio de bóias, de acordo com 
as convenções estabelecidas. 

9. SUPORTES DE INFORMAÇÃO 

9.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
São peças ou locais utilizados para a transmissão de mensagens, tais como placas, postes, paredes, pisos, etc. 
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As formas apresentadas neste Manual, à exceção de padrões já definidos em legislação específica, são meramente 
ilustrativas, devendo a sua configuração final ser definida no projeto específico de cada Unidade. 

9.2. MATERIAIS 
Ao usar materiais nativos, pode-se diminuir o custo da sinalização, obter-se um interesse visual adicional e, 
freqüentemente, duram mais tempo que outros materiais. 
Apresenta-se abaixo uma listagem de materiais a serem empregados na sinalização, sem a pretensão de esgotar as 
suas possibilidades. A definição do mais indicado deverá ser feita pelo profissional responsável pelo 
desenvolvimento do projeto: 
1 - madeira; 7 - laminado melamínico; 
2 - ferro; 8 - fibrocimento; 
3 - aço; 9 - fibra de vidro; 
4 - alumínio; 10 - vidro; 
5 - concreto; 11 - acrílico; 
6 - pedra; 12 - lona vinílica. 
A escolha do material deverá considerar os seguintes aspectos: 
a - facilidade de obtenção no local; 
b - resistência às condições climáticas locais; 
c - resistência ao vandalismo; 
d - durabilidade; 
e - custo; 
f - estética 

9.2.1. ACABAMENTOS 
De acordo com a característica de cada material, deverão ser especificados os processos de tratamento para 
proteção das superfícies e acabamentos. 
Apenas a título de ilustração, para a pintura de superfícies metálicas considerar como primeira hipótese a pintura 
eletrostática, depois a automotiva e por último a convencional. 
O que se pretende é que os projetos adotem processos mais duradouros, visando garantir a melhor qualidade às 
soluções apresentadas. 

9.2.2. FIXAÇÃO 
Neste aspecto é importante verificar se os materiais empregados para aparafusar ou colar as peças, são adequados 
e compatíveis com os materiais dos suportes. 
Da mesma forma deve-se cuidar para que os suportes fixados no solo tenham proteção adequada a esta situação. 

9.3. APLICAÇÃO DAS MENSAGENS 
Os sinais externos e internos à Unidade deverão, sempre que possível, serem executados com películas refletivas 
(de preferência a de esferas encapsuladas), garantindo uma maior efetividade tanto de dia quanto à noite como 
também uma melhor qualidade e durabilidade dos elementos. 
As películas não refletivas, disponíveis atualmente no mercado, tem se mostrado relativamente frágeis e suscetíveis 
ao vandalismo, não sendo, portanto, recomendáveis mesmo nos sinais de edificações, a não ser nos casos onde 
estejam fora do alcance dos usuários. 
Limitações orçamentárias poderão determinar procedimentos mais simples, tal como a impressão das mensagens 
utilizando-se o recurso da serigrafia. Neste caso procurar utilizar tintas à base de epoxi ou similar, que têm se 
mostrado com um bom nível de resistência às intempéries e ao vandalismo. 
As soluções de sinais gravados em madeira tem se mostrado bastante compatíveis com os espaços naturais. Contudo, 
são mais onerosas, por se constituir, via de regra, em trabalho artesanal. Atualmente existem equipamentos, tipo plotter 
de gravação, que executam este tipo de trabalho, porém ainda restritos a poucos grandes centros do país. 
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10. FASES DE UM PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL 

10.1. CONTRATAÇÃO DO PROJETO 
A contratação de um projeto de Sinalização deverá ser objeto de licitação, segundo as normas legais vigentes. Por 
se tratar de serviço especializado, deve-se elaborar um Termo de Referência (TOR), baseado neste Manual, para 
assegurar que todos os aspectos do trabalho estejam contemplados. 
Além dos elementos constantes dos itens 2, 3 e 4, a proposta deverá apresentar os prazos de cada etapa e os 
respectivos custos e condições de pagamento. 
O acompanhamento da elaboração do projeto deverá ser feita por técnico(s) ou pessoa designada para este fim, 
que deverá promover reuniões periódicas de avaliação dos trabalhos contratados, bem como atestar o recebimento 
de cada fase do projeto, após a sua aceitação. 

10.2. LEVANTAMENTOS PRELIMINARES 
Para a elaboração do projeto de sinalização de uma Unidade de Conservação, são necessárias algumas 
providências preliminares, para a perfeita compreensão do trabalho que se pretende executar. 
Uma delas diz respeito ao mais completo conhecimento da área da Unidade que se quer sinalizar bem como da 
identificação de suas necessidades de sinalização. Para que isto seja possível, torna-se indispensável que o projetista: 
- efetue visita, ou visitas à Unidade, percorrendo toda a área a ser sinalizada, para o seu reconhecimento;  
- conheça os projetos e mapas de sua área;  
- identifique as necessidades básicas da sinalização necessária, examinando as áreas, sítios e edificações, com 

suas respectivas funções e atividades principais;  
- defina os fluxos básicos de circulação, tanto de visitantes quanto de serviços;  
- colete outras informações, relevantes para o projeto.  
Esta etapa deverá ser implementada em contínua interação com o chefe da Unidade ou de seu responsável. A partir 
daí, o projeto de sinalização poderá ser desenvolvido em pelo menos duas etapas básicas, a saber: 

10.3. ESTUDO PRELIMINAR 
Nesta etapa são apresentados, graficamente, as primeiras versões da sinalização desejada. De forma esquemática 
deverão ser apresentados os mapas da área, com a localização dos elementos de sinalização bem como os 
desenhos destes elementos, alternativas de modelos de suportes, materiais a empregar, forma de implantação, etc.. 
A escala é livre (flexível) mas deve conter a definição da linguagem gráfica a ser utilizada nas mensagens. 
Nos estudos de alternativas de materiais a empregar, considerar: 
- a técnica construtiva a empregar na fabricação, se possível, com materiais e mão-de-obra locais;  
- o seu aproveitamento nas dimensões de fabricação;  
- a sua resistência em função das intempéries;  
- a facilidade de sua manutenção e reposição;  
Função, tipo e qualidade dos elementos, conformação geométrica, locação aproximada, enfim, toda a idéia básica 
do projeto deve ser configurada nesta etapa, utilizando-se do alfabeto-padrão, código cromático e signo direcional já 
definidos neste Manual. 

10.4. PROJETO EXECUTIVO 
Após ajustes nas idéias iniciais, elaboradas na etapa anterior, ajustes esses efetuados por meio de reuniões entre o 
contratante e o contratado, deverá ser desenvolvida a etapa de Projeto Executivo completo, contendo, de forma 
clara e precisa, todos os detalhes e indicações necessárias à perfeita e inequívoca execução dos elementos do 
projeto. 
Do Projeto Executivo deverão constar: 
a - mapas gerais da Unidade, em escala compatível para a perfeita compreensão dos espaços a serem sinalizados, 
com a locação e identificação de todos os edifícios, sítios e áreas a serem sinalizados, bem como a localização 
precisa dos elementos de sinalização; 
b - mapas setoriais de áreas e sítios, com o deta-lhamento da localização dos elementos projetados; 
c - projetos das edificações existentes, em seus diversos pavimentos, escala 1:200 ou 1:250, com a locação exata 
dos elementos de sinalização; 
d - elevações ou vistas frontais, indicando posição e altura dos elementos; 
e - desenhos detalhados de cada elemento indi-cando cores, formatos, dimensões, materiais e o modo de fixação, 
em escalas convenientes; 
f - desenhos detalhados de todos os símbolos, pictogramas e outros elementos, utilizados, em escala 1:1, indicando 
cores, formatos, dimensões, materiais e o modo de impressão; 
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g - desenhos contendo a diagramação de asso-ciações de mensagens escritas com signos direcionais, mensagens 
escritas com pictogramas, pictogramas com signos direcionais, mensagens escritas entre si, e outras; 
h - detalhes específicos de elementos, para facili-tar a sua execução; 
i - relação de todas as peças, com sua nomen-clatura própria e seus quantitativos; 
j - especificações técnicas dos elementos, obser-vando-se, quando necessário, aspectos de: 
- padrão final referido a um catálogo técnico;  
- acabamento superficial;  
- condições de aplicações e pintura ou outro 

acabamento;  

- características e forma final de acabamentos e 
arremates ;  

- aspecto final;  
- outros requisitos, segundo critérios do contratante.  

k - orçamento estimado de sua fabricação e im-plantação. 

10.5. EXECUÇÃO DO PROJETO DE SINALIZAÇÃO 
A execução de um projeto de Sinalização poderá ser contratada através de processo licitatório nos termos da 
legislação vigente, contendo o Edital todo o projeto elaborado e as especificações técnicas necessárias à sua 
perfeita execução. 
Esta etapa, a exemplo do desenvolvimento do projeto, poderá ser realizada também por meio de um patrocinador, 
que se responsabilize pelo financiamento dos serviços, ficando a cargo do IBAMA o acompanhamento de sua 
execução. 
Recomenda-se que, em caso de licitação, seja solicitado dos participantes a apresentação de protótipos de alguns 
elementos, que possam servir à Comissão de Licitação comprovar a qualidade do trabalho a ser contratado. Neste 
caso, essa Comissão deverá ser assessorada pelo autor do projeto. 
Das propostas a serem apresentadas deverão constar os custos dos trabalhos, por peça produzida, programação 
das etapas, prazos para a sua execução e implantação e outras informações necessárias à sua avaliação pela 
Comissão de Licitação, além dos prazos de garantia de cada elemento produzido e as recomendações para a sua 
conservação. 
É recomendável que as empresas participantes da licitação tenham conhecimento prévio das áreas, objeto de 
sinalização e apresentem, juntamente com suas propostas, Declaração de Vistoria Prévia, expedida por membro 
indicado pela Comissão de Licitação. 
A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente aos projetos e especificações técnicas estipulados, com 
especial atenção às recomendações dos fabricantes dos materiais empregados. A empresa vencedora deverá se 
comprometer em adotar todos os cuidados necessários à execução dos serviços de forma a evitar danos ou 
estragos à área a ser sinalizada. A remoção de entulhos, sobras e quaisquer outros elementos da obra deve ser 
providenciada pela empresa para que os serviços possam ser recebidos pelo contratante. 
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SIGLAS 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 

PEAMP Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. 

SEMARH Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. 

UC Unidade de Conservação. 
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1. MONITORIA E AVALIAÇÃO 

1.1. IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

Segundo o Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002), a monitoria e avaliação têm como 

objetivo assegurar a interação entre o planejamento e a execução, permitindo a correção de 

desvios, caso existam, e a retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento, 

no decorrer da execução do plano de manejo. 

A monitoria deverá não só, documentar sistematicamente o processo de implantação do 

plano de manejo, mas também, identificar eventuais desvios no desempenho das atividades 

propostas fornecendo as ferramentas para a avaliação. 

Casos sejam detectados desvios com relação ao plano de manejo, deverão ser 

propostas ações corretivas para ajuste ou replanejamento das atividades. Caso seja detectada 

a necessidade de novas atividades envolvendo a implementação de infra-estrutura e 

facilidades na UC deverão ser propostos e desenvolvidos novos projetos específicos 

relacionados à proteção do PEAMP, devidamente justificados. 

 De acordo com o Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002), a monitoria da implementação 

do plano de manejo deverá ser anual, em que, o chefe ou técnico designado por ele 

preencherá o Formulário de Monitoria e Avaliação Anual (Quadro 1), a ser encaminhado para o 

SEMARH para que seja feita a avaliação e o acompanhamento. Caso sejam identificadas 

pressões sobre os recursos naturais protegidos pelo PEAMP, estas deverão ser identificadas e, 

caso se faça necessário, deverá gerar projetos específicos. 

Quadro 1. Formulário de monitoria e avaliação anual do Plano de Manejo do PEAMP, 
Goiânia, 2007. 

ÁREA 
ESTÁGIOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO ATIVIDADES 
R PR NR 

JUSTIFICATIVA 
(PR/NR) REPROGRAMAÇÃO 

      
      
      
      
      
      
      
      

R = realizada ;PR = parcialmente realizada ;NR = não realizada 
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O formulário será aplicado considerando-se cada ano de planejamento, para cada uma 

das ações gerenciais gerais e áreas estratégicas com base nas ações previstas no cronograma 

físico e no financeiro, indicando o grau de realização.  

Quando existirem ações realizadas parcialmente ou não realizadas, estas deverão ser 

justificadas fornecendo subsídios para a reprogramação. 

Para os ajustes na implantação do plano de manejo, novas atividades poderão ser 

propostas, desde que se atenha aos objetivos da ação realizada parcialmente ou não realizada 

correspondente. 

Os cronogramas físico e financeiro deverão ser atualizados anualmente, com base na 

monitoria, avaliação e atualização monetária. 
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2. DA EFETIVIDADE DO PLANEJAMENTO 

O trabalho de monitoria deverá ser feito uma vez no meio do período de vigência do 

plano de manejo e outra vez no final do mesmo, com a finalidade de avaliar a eficácia do 

planejamento. Caso não seja constatada sua eficácia, ou seja, se os resultados obtidos com as 

ações planejadas não surtiram os efeitos desejados, devem ser indicadas correções.  

O Quadro 2 reporta aos resultados esperados e respectivos indicadores que já foram 

registrados no planejamento das ações gerenciais gerais e em diferentes áreas estratégicas. 

Os resultados esperados e seus indicadores, previamente estabelecidos para o PEAMP, são 

então comparados visando a avaliação dos resultados alcançados. Para a real avaliação 

pretendida serão então registradas as fontes utilizadas. 

Quadro 2. Monitoria e Avaliação da Efetividade do Planejamento 
RESULTADOS  DESVIOS ATIVIDADE 

ESPERADOS ALCANÇADO 
INDICADORES FONTES DE 

AVALIAÇÃO CAUSAS AVALIAÇÃO 
AÇÕES 

CORRETIVAS OBSERVAÇÃO
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3. AVALIAÇÃO FINAL DA EFETIVIDADE DO ZONEAMENTO 

Segundo o Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002) a avaliação da efetividade do 

zoneamento permitirá verificar se todas as zonas foram adequadamente planejadas, bem como 

se as situações que determinaram o estabelecimento das zonas temporárias foram 

modificadas. Deverá ser feita no término do período de vigência do Plano, buscando 

embasamento para possíveis modificações no zoneamento, por ocasião da elaboração de 

revisões posteriores. 

A Avaliação da Efetividade do Zoneamento será baseada nos critérios estabelecidos 

para as diferentes zonas e nos usos conflitantes, estabelecendo-se uma comparação entre o 

estado inicial e final de seus atributos. As informações serão dispostas numa planilha (Quadro 
3) cujo preenchimento será através da pontuação para os critérios estabelecidos de valores 

alto, médio e baixo. 

Quadro 3. Avaliação da Efetividade do Zoneamento do PEAMP, Goiânia, 2007. 
ESTADO INICIAL ESTADO FINAL CRITÉRIO DE ZONEAMENTO A* M* B* A M B 

       
       
       
       
       
       

A = alto ;M = médio ;B = baixo 

São sugeridos critérios usados para o zoneamento quando do cruzamento de 

informações no sistema de informação geográfica em conjunto com as principais 

características listadas pelo Roteiro Metodológico (IBAMA, 2002) para cada uma das zonas 

apresentadas:  

Grau de intervenção humana medida pela presença de: 

- solo exposto; 

- área degradada; 

- campo / área alterada; 

- vegetação em recuperação; 

- ambientes preservados. 
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Grau de intervenção humana medida pela suscetibilidade do solo: 

- suscetível; 

- moderadamente suscetível; 

- estável. 

Grau de intervenção humana medida pela presença / ausência de estradas. 

No decorrer da implementação do PEAMP deverá ser monitorada a existência de 

conflitos de usos, considerando-se uso público X administração X proteção X pesquisa. 

Quando necessário, em função da existência ou não de informações necessárias, deverão ser 

propostas e executadas pesquisas específicas que venham a suprir a carência de informações. 
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