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1 - INTRODUÇÃO

Em setembro de 1970 foi criado o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas,

após esforços e empreitadas de pessoas interessadas na proteção da serra. A Lei que

sancionou o Parque teve o número 7.282 (FOTO 01/1).

Com a criação do Parque Estadual da Serra de Caldas, o Governo de Goiás

iniciou  os  esforços  para  protegê-la,  encarregando  na  época  a  SEMAGO  -

Superintendência de Meio Ambiente de Goiás, hoje FEMAGO - Fundação Estadual do

Meio Ambiente de Goiás, para tomar as providências no sentido da sua preservação. 

Por iniciativa da FEMAGO, está se procedendo atualmente aos estudos para a

viabilização do aproveitamento ecológico da serra de Caldas,  através do Plano de

Manejo, objeto deste relatório técnico.
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FOTO 01/1 - Vista aérea da serra de Caldas, escala aproximada 1:200.000
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2 - ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS

2.1 - HISTÓRICO DE CALDAS NOVAS

O município de Caldas Novas localiza-se ao sul do Estado de Goiás, a 167 km

de Goiânia,  abrangendo uma área de 1.594,7 km2 (1996).  Pertence à microrregião

015 ou Meia Ponte, conforme classificação do IBGE. Limita-se com os municípios de

Santa Cruz  de Goiás,  Pires do Rio,  Ipameri,  Corumbaíba,  Marzagão,  Rio Quente,

Morrinhos e Piracanjuba.

A ocupação e o povoamento de Goiás, com o surgimento de pequenos núcleos

de povoados, dos quais se originaram a maioria dos atuais municípios, têm início à

partir do século XVIII, no período denominado Ciclo do Ouro quando a formação das

Bandeiras se embrenhavam pelo interior do Brasil em busca de índios para serem

escravizados e na procura de ouro e de pedras preciosas, principalmente esmeraldas.

Estas  incursões  originaram  um  fluxo  de  colonizadores  para  o  interior  do  Brasil,

promovendo a ocupação e posterior povoamento das terras descobertas.

Deste  modo,  originou  Caldas

Novas  de  um  núcleo  colonizador,  à

partir de 1777, por Martinho Coelho de

Siqueira,  um  dos  componentes  da

Bandeira  do  segundo  Anhanguera,

Bartolomeu Bueno filho de Bartolomeu

Bueno da Silva. Martinho Coelho adquiriu sesmaria junto à serra de Caldas, nas terras

da Fazenda das Caldas, cortadas pelo ribeirão das Caldas onde brotavam inúmeras
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FOTOS  01/2.1 -  A  sede  da  fazenda  de  Martinho  Coelho  de
Siqueira, preservada nos terrenos do Balneário do SESC.
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fontes de águas termais. Estas terras tinham ouro de boa qualidade daí o surgimento

do  garimpo  de  ouro  nos  barrancos  dos  córregos,  principalmente  no  córrego  das

Lavras,  com a utilização de escravos.  Entretanto,  como a quantidade de ouro era

pequena, Martinho Coelho decidiu explorar as águas termais cobrando uma pequena

quantia dos que se serviam delas em sua propriedade. Para tanto construiu banheiras

de pau-a-pique com bicas de madeiras para facilitar o uso das águas termais pelos já

numerosos frequentadores.

A sede da fazenda das Caldas está conservada nos terrenos onde hoje se

situa  a  estância  hidrotermal  do  SESC  -  Serviço  Social  do  Comércio,  sendo

considerada  a  primeira  casa  de

Caldas  Novas  (FOTOS  01/2.1  e

02/2.1).

No século XVIII  o movimento

bandeirantes  propicia  o

descobrimento das águas termais de

Caldas Novas e a ocupação da região. Contudo, será no século XIX que se iniciará o

processo de divulgação destas águas termais e suas potencialidades terapêuticas.

Consta que em 1818, o então governador de Goiás, Fernando Delgado de Castelo,

sofrendo de reumatismo, procura naquelas águas a cura para sua doença. Após uma

temporada em tratamento, recupera a saúde almejada. À partir de então as notícias

se espalharam, valorizando a crença nas propriedades medicinais destas águas.

A fama das águas termais,  como excelentes na cura de moléstias de pele,

atraíram doentes com moléstias de todo o tipo, mesmo contagiosas, que passaram a
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FOTO 02/2.1 - Placa comemorativa da primeira casa da cidade
de Caldas Novas.
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residir  em ranchos nas proximidades.  O número deles foi crescendo tanto,  que as

pessoas sadias foram se afastando,  o que levou os proprietários das fazendas do

local,  a  promoverem  a  interdição  do  arraial  nascente,  incendiando  os  ranchos

infectados e proibindo a permanência de tais doentes.

O naturalista francês, Auguste Saint Hilaire, viajando pelo interior do Brasil de

1816 a 1822, financiado pelo imperador Dom João VI, esteve em Caldas Novas com o

objetivo de conhecer as águas termais, devido aos comentários já existentes delas na

corte portuguesa, sobre o mistério da sua formação e dos seus poderes medicinais.

As  fontes  termais  denominadas  de  CALDAS  VELHAS,  hoje  constituindo  o

parque aquático da Pousada do Rio Quente, foram descobertas no século XVIII, pelo

bandeirante  Bartolomeu  Bueno,  em  1722.  As  fontes  termais  da  LAGOA

PIRAPITINGA,  segundo consta,  foram descobertas  por  Martinho Coelho,  numa de

suas caçadas em terras da sua sesmaria.

À partir da decadência da mineração no interior do Brasil e a substituição da

atividade mineradora pela pecuária,  tendo como pólo irradiador o Estado de Minas

Gerais, a região de Caldas Novas começa a ser povoada de forma mais efetiva com a

formação de fazendas de gado. Segundo Albuquerque, a população de Caldas Novas

em 1842 era estimada em 200 habitantes. Em 1850 inicia-se a construção da igreja

matriz, em 1870 a primeira escola e em 1893 inaugura-se a agência dos correios e

telégrafos,  consolidando-se no fim do século  XIX o povoamento  do município.  No

entanto,  a emancipação política  só foi  efetivada em 1911 por força do movimento

político dos moradores, desligando-se Caldas Novas do município de Morrinhos.
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Em  1920  herdeiros  do  major  Victor  Ala  e  o  farmacêutico  Ciro  Palmerston

construíram o primeiro balneário público organizado de Caldas Novas que em 1950

deu  lugar  ao  novo  balneário  municipal  bem  maior,  e  em  1936  surgiu  o  primeiro

aeroporto.

Em 1962 os herdeiros do Dr. Ciro Palmerston vislumbraram a possibilidade de

explorar  intensivamente  o  turismo  de  águas  quentes  e  iniciaram  a  construção  da

Pousada do Rio Quente. O empreendimento teve tanto sucesso que foi um marco no

progresso de Caldas Novas, pois incentivou tantos outros empresários a investirem no

turismo da cidade e com isto as águas termais começaram a ficar conhecidas não só

nacionalmente como fora das fronteiras do país, aumentando sensivelmente o fluxo

de pessoas para esta cidade.

As primeiras eleições municipais realizaram-se em 1915 através de subscrição

popular. Os poderes executivo e legislativo sediaram-se num casarão localizado no

largo da igreja matriz no qual também

funcionava a cadeia pública. Em 1960 o

casarão  foi  demolido  e  no  local  foi

construído o Cine Teatro Caldas Novas.

A Lei de criação do município de

Caldas Novas foi a de número 393, de

05-07-1911, mas a elevação à categoria de cidade se deu em 1923, consolidando-se

definitivamente. O processo de ocupação e povoamento do município se desenvolveu

de forma acelerada, o que despertou a necessidade da promulgação da Lei Orgânica

do município de Caldas Novas em 1990. Este crescimento intensivo, particularmente
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FOTO 03/2.1 - Vista aérea da cidade de Caldas Novas.
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nas  duas  últimas  décadas,  tem  preocupado  a  administração  municipal  e  os

segmentos organizados no sentido de elaborar o Plano Diretor do município que se

encontra em fase de desenvolvimento(FOTO 03/2.1).

2.2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE

O  município  de  Rio  Quente  localiza-se  ao  sul  do  Estado  de  Goiás  a  167

quilômetros de Goiânia, também da microrregião 015 ou Meia Ponte, com uma área

total de apenas 257,6 km2, limitando-se com os municípios de Caldas Novas, Água

Limpa, Marzagão e Morrinhos.

A ocupação do município de Rio Quente tem sua origem vinculada também às

Bandeiras.  Foi  Bartolomeu  Bueno  da  Silva  Filho,  que  adentrando  pelo  interior  de

Goiás, atravessou o ribeirão de Água Quente em 1722 cujas fontes foram batizadas

de Caldas Velhas. No ano de 1777 o paulista Martinho Coelho de Siqueira descobriu

as fontes de águas quentes, distante de Caldas Velhas cerca de 30 km, batizando-as

de Caldas Novas em oposição a Caldas Velhas,  no local que tornou parte da sua

sesmaria. Depois da descoberta, a região foi se desenvolvendo e Caldas Velhas, que

passou a se denominar  de Patrimônio  das Águas Quentes,  ficou condicionada  às

determinações político-administrativas de Caldas Novas.

Recentemente,  na  década  de  80  os  habitantes  do  Patrimônio  das  Águas

Quentes,  depois  de vários  entraves  políticos,  conseguiram perante  as  autoridades

locais, a concessão para a realização de um plebiscito com o objetivo de promover o

seu desmembramento  do município de Caldas Novas. A primeira data marcada para

o plebiscito, 15 de novembro de 1987, foi cancelada devido às disputas políticas com
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Caldas  Novas.  A  segunda  data  marcada  10  de  abril  de  1988,  também  não  se

concretizou. A criação do município só foi possível em 01 de maio de 1989, à partir de

autorização do TRE, em sessão extraordinária,  para a realização do plebiscito que

definiu o desmembramento.

Pela Lei n. 10.506 de 11-05-88, publicada no Diário Oficial do Estado de Goiás,

ficou  criado  o  município  de  Rio  Quente,  constituído  pelos  povoados  de  Boa

Esperança, Patrimônio das Águas Quentes e Esplanada.

2.3 - HISTÓRICO E ASPECTOS LEGAIS DA SERRA DE CALDAS

A serra de Caldas constitui uma elevação com um cume aplainado, formando

uma chapada em forma elipsoidal com eixos de 15 e 9 kms, situada a 1.043 metros de

altitude em relação  ao nível  do mar.  Segundo  diversos  estudos  empreendidos  na

região de Caldas Novas, a serra de Caldas constitui uma das mais importantes áreas

de recargas dos aquíferos termais da região de Caldas Novas e Rio Quente os quais

constituem as potencialidades turísticas da região.

A preocupação com o crescimento acelerado dos municípios de Caldas Novas

e  Rio  Quente,  devido  ao  processo  de  urbanização  e  a  perfuração  indiscriminada

(atualmente controlada)  de poços tubulares profundos na busca de águas termais,

levou alguns ambientalistas a sensibilizarem os órgãos governamentais na criação do

Parque Estadual da Serra de Caldas Novas em 1970, como forma de proteger toda a

serra da ação antrópica.

Devido à importância ecológica da serra de Caldas, foi sancionada a Lei nº

7.282 de 25-09-70, criando o Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, abrangendo
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uma área de 125 km2, ficando sua administração a cargo da FEMAGO - Fundação

Estadual do Meio Ambiente de Goiás. Esta Lei está espaldada pela Lei n. 12.596 de

14-03-95 que instituiu a Política Florestal do Estado de Goiás e pelo Decreto n. 4.593

de 13-11-95, regulamentando esta última.

A lei de criação do Parque da Serra de Caldas não só legitima como estabelece o

seguinte:

Art. 1º   - Fica criado, nos termos do Art. 5  O  . da alínea “a” da Lei federal n. 4.771 de 15-  

11-65,  o  Parque  Estadual  da  Serra  de  Caldas  Novas,  localizado  no  acidente

geográfico do mesmo nome, no município de Caldas Novas, e destinado a resguardar

e proteger sua flora e fauna e belezas naturais.

Parágrafo Único   - O parque criado por este artigo compreende não somente o topo  

da serra em que se situa, mas também suas fraldas e encostas, ficando toda a sua

área considerada de preservação permanente e proibida sua alienação ou exploração

no todo ou em parte.

A lei de criação denominou explicitamente Parque Estadual da Serra de Caldas

Novas, existe uma sugestão de mudança para o nome mais usual que seria: Parque

Estadual da Serra de Caldas, uma vez que hoje a área pertence aos dois municípios

de Caldas Novas e Rio Quente.

A  beleza  singular  da  serra  de  Caldas  devido  à  sua  formação  geológica,

despertou interesses de pessoas e grupos com finalidades lucrativas. O seu topo foi
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invadido por fazendeiros e por muito tempo a serra foi assacada por particulares na

busca de plantas medicinais para serem vendidas aos turistas. Houve uma tentativa

séria  de  extração  do minério  de manganês  que  existe  na  borda  sul  e  também  a

tentativa de construção de uma pista de pouso  no topo. Mas, a mais polêmica foi

quando a GOIASTUR - Empresa de Turismo do Estado de Goiás, decidiu lançar um

projeto de parcelamento de solo no topo da serra, com 2.000 lotes para a construção

de mansões e de um Centro de Convenções e área de “camping” no alto da serra. O

projeto foi idealizado pela GOIASTUR e pelo INDUR - Instituto de Desenvolvimento

Urbano e Regional, em 1977. O projeto fazia parte de um plano de desenvolvimento

que o governo de Goiás  pretendia, a fim impulsionar o turismo em Caldas Novas.

Previa a construção de  camping para a imprensa, numa área de 10 alqueires (48,8

ha),  doada  à  Associação  Goiana  de  Imprensa,  pela  GOIASTUR.  O  camping

destinava-se à categoria dos jornalistas e contaria em suas instalações com piscinas,

restaurantes,  bares,  mercearias,  churrascarias,  instalações  sanitárias,  play-ground,

praça de esportes e uma pequena área destinada à criação de pôneis, vacas leiteiras,

galinhas,  suínos  e  outras  variedades  de  animais,  a  fim  de  oferecer  conforto  aos

associados (jornal Folha de Goiás de 09-06-77). Também os profissionais filiados à

Associação  de  Cronistas  Esportivos,  a  ABI  e  o  Sindicato  dos  Jornalistas,  seriam

beneficiados.

No entanto, a comunidade através de segmentos diversos protestou, e desses

esforços resultou um abaixo-assinado e o requerimento de nº 1.522 na Assembléia

Legislativa de Goiás, conseguindo-se enfim cancelar o Edital de Tomada de Preços da

GOIASTUR de n. 006/77 e abortar o projeto (EDITAL 01/2.3).
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A via  por  onde se realiza  a atual  entrada  para  a serra  de Caldas,  no seu

percurso, apresenta uma área degradada pela exploração de cascalhos e deposição

de lixo, o que provocou desmatamentos e poluição visual e ambiental. (FOTO 01/2.3).

As  áreas  próximas  à  serra,  no  sentido  norte-sul,  estão  urbanizadas  sob  a

forma de loteamentos populares e nobres convivendo com clubes de veraneios. Na

porção  norte,  entre  Caldas  Novas  e  Rio  Quente  e  na  porção  sul,  encontram-se

pequenas propriedades e fazendas de médio porte (FOTOS 02 e 03/2.3).
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FOTO 01/2.3 - Aproveitamento ilegal da área na entrada do parque, na exploração de cascalhos (extração) e posterior depósito de lixo.
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Foto 02/2.3 - A borda sul caracteriza-se pela ocupação, até a encosta da serra, sob a 
forma de médias e grandes fazendas.

Foto 03/2.3 - A ocupação por loteamento caracteriza a expansão e urbanização entre 
os municípios de Caldas Novas e Rio Quente, borda norte.
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3 - CONTEXTO REGIONAL
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3 - CONTEXTO REGIONAL

3.1 - LOCALIZAÇÃO

A serra de Caldas tem as cidades de Caldas Novas a NE e a de Rio Quente a

NW,  ambas  praticamente   no  sopé  da  serra,  que  pertence  aos  dois  municípios,

estando localizada dentro das seguintes coordenadas geográficas: pelo extremo NE,

latitude de 17 graus, 43 minutos e 56 segundos Sul e longitude de 48 graus 40

minutos  e  23,7  segundos  Oeste;  pelo  extremo  NW,  latitude  de  17  graus  43

minutos e  56 segundos Sul e longitude de 48 graus, 44 minutos e 25 segundos

Oeste; pelo extremo SW, latitude de 17 graus, 50 minutos e 55,75 segundos Sul

e longitude de 48 graus, 42 minutos e  57,6 Oeste; pelo extremo  SE, latitude de

17 graus, 50 minutos e 55,7 segundos Sul e longitude de 48 graus, 40 minutos e

zero segundos Oeste (FIG.01/3.1). 
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3.2 - CLIMA

A pluviosidade  média  anual  da  região  é  da  ordem  de  1.500  mm  com  as

precipitações concentrando-se no período de outubro a março e a estação seca no

período de abril a setembro.

A temperatura média anual da região é da ordem de 23 graus havendo uma

correspondência entre os valores médios mínimos (19 graus) nos meses secos e os

valores médios máximos (24 graus) nos meses chuvosos. 

A  umidade  relativa  média  é  de  68%  e  a  insolação  anual  atinge  2.536

horas(1977). 

As  características  climáticas  da  região  enquadram-se  na  classificação  de

KOPPEN(1948),no tipo Aw, que corresponde ao clima tropical chuvoso de savana,

quente e úmido, com chuvas de verão.

3.3 - HIDROGRAFIA

Hidrografia Regional - A serra de Caldas e as cidades de Caldas Novas e Rio

Quente ficam no interflúvio dos rios  Corumbá e Piracanjuba, os principais cursos de

água da região em volume de água, pois em importância turística temos o ribeirão do

Rio Quente da Pousada do Rio Quente.

A drenagem regional é do tipo treliça adaptada às estruturas geológicas. Os

afluentes de 1a. e 2a. ordens já apresentam padrão dendrítico, enquanto os cursos de

água que correm sobre as coberturas detrito-lateríticas plestocênicas, apresentam o

padrão semi-paralelo, como o exemplo do ribeirão das Araras e seus afluentes.
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Os cursos de água da região guardam resquícios da sua origem Mesozóica

quando,  sobre a superfície  Pratinha e depois sobre a cobertura Senoniana,  fluíam

independentemente das estruturas cristalinas para a bacia sedimentar. As retomadas

da  erosão  Cenozóica  originaram  acentuada  adaptação  estrutural  de  todos  os

coletores que se formaram. Contudo, os cursos principais evidenciam sua origem por

superimposição (Almeida,1959).  Isto explica  os traçados de NE para  SW dos rios

Corumbá e Piracanjuba (FIG 01/3.3).

Fenômeno de captura de drenagem verifica-se nas cabeceiras do ribeirão Bom

Jardim dos Dias, assinalado no mapa de drenagem (FIG.01/3.3). Esta captura parece

ter  acontecido  recentemente,  tendo  em  vista  que  ambos  os  rios  continuam

obedecendo o padrão geral quanto aos seus ângulos de confluência.

Resumindo,  a rede de drenagem da região apresenta  padrões geométricos

variados,  controlados  pela  natureza  do  substrato  rochoso,  da  foliação  e  das

descontinuidades.

Os padrões básicos considerados para a análise da drenagem são aqueles de

HAWARD (1967).

a) O  padrão  dendrítico  relacionando-se  com  as  rochas  uniformemente

resistentes e estruturadas sub-horizontalmente.

b) O padrão paralelo nos declives moderados e abruptos, sendo que para os

abruptos, pode-se inferir padrão pinulado.

c) O padrão treliça para áreas com fraturas proeminentes.

d) O padrão retangular para as descontinuidades cruzadas em ângulos retos.

e) padrão radial para os declives centrífugos (FIG.02/3.3).
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LEGENDAS

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão retangular.
Drenagens de 2º e 3º ordens: subtrelicas de juntas.

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão subparalelo.
Drenagens de 2º e 3º ordens: padrão subdentritico.

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão subparalelo recurvado.
Drenagens de 2º e 3º ordens: padrão meandrante.

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão subparalelo.
Drenagens de 2º e 3º ordens: padrão meandrante.

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão paralelo.
Drenagens de 2º e 3º ordens: padrão subparalelo.

Drenagens de 4º e 5º ordens: padrão subparalelo recurvado.
Drenagens de 2º e 3º ordens: padrão retangular a subparalelo.

Cidade de Caldas - MArzagão: Foliação com atitudes variadas com
mergulhos suaves, drenagem dentrica..

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 Km

   CALDAS NOVAS

   REDE DE DRENAGEM

   ALTITUDE DA FOLIAÇÃO

   ESTRADAS PRINCIPAIS

   CAPTURA DE DRENAGENS

   MARCA DE PALEODRENAGEM

   LIMITE DO PARQUE ESTADUAL

   ÁREA DE DOMÍNIO COM PADRÃO DE DRENAGEM PRÓPRIA 

49
º0
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48
º3

0

18º00

17º30

FIGURA 01/3.3 - REDE DE DRENAGEM - REGIÃO DE CALDAS NOVAS
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A - DENDRÍTICA

C - TRELIÇA

E - RADIAL

FIGURA 02/3.3 - PADRÕES BÁSICOS DE REDES DE DRENAGEM
(HAWARD)

B - PARALELA

D - RETANGULAR
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3.4 - GEOMORFOLOGIA

Geomorfologia  Regional  -  O Planalto  Central  Goiano é a grande unidade

fisiográfica na qual se insere a região de Caldas Novas.

Esta  unidade  abrange  um  vasto  planalto  sub-compartimentado  em  níveis

topográficos  distintos,  drenado  por  afluentes  da  margem  direita  do  rio  Paranaíba,

entre os quais se destacam os rios Corumbá, Meia Ponte, dos Bois e Turvo.

Em função  da sub-compartimentação  topográfica  e da fisionomia  do relevo

pode-se identificar, no Planalto Central Goiano, a existência de quatro sub-unidades

(Mamede et al, 1983):

1 - Planalto do Distrito Federal,

2 - Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba,

3 - Planalto Rebaixado de Goiânia,

4 - Depressões Intermontanas.

Na região de Caldas podem ser distinguidas as feições do Planalto Rebaixado

de  Goiânia  e  do  Planalto  do  Alto

Tocantins-Paranaíba.  O  primeiro

compreende  um  vasto  planalto

rebaixado  e  dissecado,  esculpido  em

rochas  proterozóicas  diversas,  com

predominância  dos  micaxistos  e

quartzitos do Grupo Araxá, gnaisses e

granitos  do  Complexo  Goiano.  Os  processos  de  dissecação,  que  atuaram  nestas

rochas,  deram,  como  resultado,  modelados  quase  sempre  tabulares  de  formas

2

FOTO 01/3.4 - Em primeiro plano encontra-se a serra de Caldas
como representante do Planalto do Alto Tocantins - Paranaíba e
ao fundo o Planalto Rebaixado de Goiânia.
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predominantemente  amplas,  com  cotas  altimétricas  oscilando  entre  600  a  750

metros(FOTO 01/3.4).

As  formas  convexas  e  de dissecação  mais  intensa  encontram-se em geral

junto aos relevos residuais (chapadas) do Planalto do Alto Tocantins-Paranaíba, nas

proximidades dos principais cursos d'água e nas zonas de contato com os relevos

circunvizinhos.

O  Planalto  do  Alto  Tocantins-Paranaíba  engloba  feições  geomorfológicas

bastante diversificadas,  predominando os relevos dissecados e heterogêneos,  com

formas  convexas,  aguçadas  e  tabulares,  situadas geralmente  nas cotas  de 850 a

1.000  metros.

As superfícies topográficas que ocorrem nas cotas de 1.000 a 1.200 metros

constituem amplos chapadões de topos planos ou como relevos residuais dispersos à

exemplo  da serra  de Caldas.  A FIGURA 01/3.4  ilustra  a  distribuição  das grandes

unidades geomorfológicas.
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MAZARGÃO

CALDAS 
NOVAS

Planalto do Alto Tocantins - Paranaíba

Planalto Rebaixado de Goiânia
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3.5 - SOLOS

Tipos  Gerais  de  Solos  -  No  Planalto  Rebaixado   Goiânia  a  presença  de

modelados  tabulares  de  formas  predominantemente  amplas  esculpidos

majoritariamente  sobre  micaxistos  do  Grupo  Araxá,  ensejou  a  formação  de  solos

espessos  representados  pelos  Latossolos  Vermelho-Escuros  e  Vermelho-

Amarelos(FOTO  01/3.5).  Nas  áreas  de  dissecação  mais  intensa,  ocorrem  os

cambissolos.  Sobre  os  quartzitos,

encontra-se  os  litossolos  de  pouca

espessura,  associados frequentemente

à  afloramentos  de  rochas

(Sondotécnica, 1989).

No  Planalto  do  Alto  Tocantins-

Paranaíba,  com  suas  feições

diversificadas,  onde  predominam  os

relevos  dissecados  e  heterogêneos

com  formas  convexas,  aguçadas  e

tabulares,  os  solos  têm  um

condicionamento  muito  forte  com  o

relevo.

Nas  áreas  com  predominância  de  micaxistos  em  relevo  suave-ondulado  a

ondulado,  desenvolvem-se solos espessos do tipo  latossolos.  Nas áreas de relevo

mais  movimentado  aparecem  os  cambissolos.  Nas  áreas  onde  predominam  os

2

FOTO 01/3.5 - Latossolos Vermelhos-Escuros sobre micaxistos
do Grupo Araxá

FOTO 02/3.5 - Na área de domínio dos Latossolos Vermelhos-
Amarelos petroplínticos, extração de cascalho para obras civis.
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quartzitos,  evidenciadas  quase  sempre  por  extensos  afloramentos  destas  rochas,

estão os solos poucos desenvolvidos tipos litólicos e cambissolos.

A figura em anexo mostra a distribuição esquemática dos solos na região de

Caldas Novas (FiG. 01/3.5).

Nas adjacências  da serra  de Caldas o relevo apresenta-se plano a suave-

ondulado,  esculpido  sobre  os  micaxistos  do  Grupo  Araxá.  Os  solos  são

preponderantemente  Latossolos  Vermelho-Amarelos  distróficos  petroplínticos

explorados como áreas de empréstimo (cascalheiras) para obras civis (FOTO 02/3.5).
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3.6 - VEGETAÇÃO

3.6.1 - Vegetação Regional

Na região  centro-sul  do Estado  de Goiás,  domina  a  vegetação  de  cerrado

aberto e cerrado denso, respectivamente também denominados de savana arborizada

e savana  florestada  e,  em ambos  casos,  com florestas-de-galeria.  Estes  cerrados

encontram-se  extremamente  devastados,  restando  apenas  33,4%  de  vegetação

nativa.

A preservação de exemplares destas tipologias ou de características similares

torna-se  imperiosa,  considerando  que  estes  são  os  remanescentes  vegetacionais

nativos no estágio de total descaracterização.

Nas  áreas  circunvizinhas  à  serra  de  Caldas  a  situação  é  semelhante  à

regional, com destaque para o cerrado com floresta-de-galeria e com certa frequência,

enclaves de floresta estacional decidual.

A agropecuária e a urbanização têm ocupado intensivamente as roximidades

da serra de Caldas, não se respeitando os limites de proteção estabelecidos por lei,

da área de preservação permanente.  A antropização chega a 72,3% da vegetação

nativa, tornando a situação mais crítica quando se analisa os pequenos capões de

mata,  os  quais  estão  sendo  preservados  isoladamente,  deixando  os  mesmos  de

exercer sua importância biótica que o ecossistema necessita.
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3.6.2 - A Vegetação da Região de Caldas Novas

A vegetação nesta região pode ser dividida nos seguintes tipos:

- Cerrado Rupestre e Campo-cerrado.

- Cerrado de Coluvião ou Savana Arborizada e Florestada.

- Campos Úmidos e Veredas.

- Enclaves de Florestas Deciduais.

CERRADO  RUPESTRE  -  É  o  tipo  de  vegetação  que  cresce  sobre  os

afloramentos de rochas, geralmente de quartzitos e metaxistos. A vegetação

lenhosa aparece nas fendas das rochas devido aos solos acumulados nelas e

provocando muitas vezes a desagregação de blocos rochosos, sendo um tipo

de ação do intemperismo físico. São espécies arbóreas e arbustivas próprias

do cerrado e do cerradão como:  Hancornia speciosa, Ouratea spectabilis,

Tibouchina  sp.,Lycnophora  ericoide,  Kielmeyera  coriacea,  Vochysia

sp.,Setaria  sp., Vellozia  sp., Qualea  grandiflora,  Qualea  multiflora,

Byrsonima sperbasifolia. FOTO 01/3.6.2).

Em  alguns  locais

aparece uma espécie de

Tibouchina,  comum  na

região.  Algumas

espécies se estabelecem

diretamente  sobre  a

rocha  ou  nos  acúmulos  de  musgos  e  formam  uma  flora  característica,

3

FOTO 01/3.6.2 - Cerrado rupestre típico na serra de Caldas.
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constituído  por  Cactus,  Vellozia  sp.,  Aechmea  sp.,  Tillandsia  geminiflora  e

Orchidaceas.

CERRADO DE COLUVIÃO - Nos locais mais planos, no meio dos afloramentos

rochosos tem-se acumulação de solos coluvionares, provenientes do arraste

de sedimentos das partes mais altas, nos quais surgem extensões de cerrados

ralos ou campo-cerrado com cobertura graminácea diversificada, nem sempre

cobrindo completamente o solo. O estrato arbóreo contém árvores com até 6

metros,  mas  normalmente  a  altura  predominante  é  de  3  metros.  Pode-se

encontrar:  Stryphnodrendron  adstringens,  Qualea  grandiflora,  Qualea

parviflora, Dimorphandra mollis, Byrsonina sp., e Vochysia rufa,  como as

espécies mais frequentes.  Outras espécies  menos abundantes são:  Qualea

grandiflora,  Vellozia  sp.

flavicans,  Hortia  brasiliana,

Dyckia brasiliana, Mimosa sp. e

espécie  subarbustiva  de

Byrsonima sp.(FOTO 02/3.6.2).

CAMPOS ÚMIDOS E VEREDAS

- São áreas dominadas por Ciperáceas, Gramíneas e Eriocauláceas crescendo

sobre solos hidromórficos  ao redor  das surgências  de água e nos terraços

lajeados onde se acumula umidade, com formação de brejos estacionais.  Os

campos  próximos  aos  cursos  de  água  são  sempre  verdes  e  com

3

FOTO  02/3.6.2 -  Em  primeiro  plano  solos  coluviais  com  a
vegetação de Savana Arborizada.
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presença marcante  dos

buritís (Mauritia vinifera)

marcando  o curso  da  água

(FOTO 03/3.6.2).

ENCLAVES DE  FLORESTAS

DECIDUAIS -  Ocorrem  em

várias formas,  com

características diferenciadas, mas se enquadrando na separação básica feita

por RATTER (1985): tipo seco e tipo úmido.

O tipo seco ocorre nas encostas com as copas atingindo a altura de 10 metros

com o dossel não muito denso, nem homogêneo. As principais espécies são:

Callistene  major,  Qualea dichotoma,  Aspidosperma  sp., Anadenanthera

sp., Copaifera langsdorffii. O bosque é normalmente de difícil circulação com

lianas, bromélias e mimosas espinhosas.

O tipo  úmido na região,  são partes das Florestas Deciduais  constituindo os

capões de mata nos grotões ou depressões, na forma de Florestas Ciliares,

com seu interior  mais  assombreado e solo úmido e  eutrófico.  As principais

espécies são: Callophylum brasiliense, Vochysia pyramidalis, Euterpe sp.,

Metgrodorea  sp.,  Piptocarpha  macropoda,  Caniana  comunis,

Pseudolmedia  laevigarta,  Virola  urucurana.  No sub-bosque  temos:  Piper

sp., Cyathea, Tococa formicaria.

3.7 - FAUNA

3

FOTO 03/3.6.2 - Uma vereda típica marcada por fileiras de buritis.
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3.7.1 - Zoogeografia

O reino NEOGÉA é dividido em duas grandes regiões: 

- Região Sul Americana.

- Região Caribe.

A primeira compreende toda a América do Sul,  inserindo-se aí a sub-região

Brasiliana  que  abrange  todo  o  território  brasileiro  (Mello  &  Leitão).  A  sub-região

Brasiliana,  por sua vez,  está dividida em cinco províncias:  Guianense,  Hiléia,  Criri-

bororó, Tupí e Guaraní.

A classificação das províncias brasileiras por Mello & Leitão (1935) coincide

com  as  províncias  mastozoológicas  de  Cabreira  &  Yepes  (1940)  que  são:  a

Amazônica,  a  Cariri-bororó(Brasil-Central,  Nordeste  e  Chaco  Boreal),  a

Guaraní(estendendo-se até o Chaco Boliviano) e a Tupí(florestas costeiras).

Helmut  Sick  baseando-se  em  Hueck(1972)  e  Rizzini(1979),  adota  nove

grandes seções ecológicas para seus estudos ornitológicos, quais sejam:

 Floresta Pluvial Amazônica.

 Floresta Pluvial Atlântica.

 Floresta Litorânea.

 Floresta de Montanha.

 Pinheiral.

3
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 Cerrados e Campos do Brasil-Central, os Campos do norte do Amazonas, a

Restinga e os Campos Altimontanos.

 Caatinga e Pantanal.

 Região Gaúcha.

 Manguezal.

 Ilhas Oceânicas

 Ambientes Aquáticos.

O  Cerrado  como  bioma,  cobre  cerca  de  22% (vinte  e  dois  por  cento)  do

território  brasileiro  e  apresenta  um

gradiente  heterogêneo  de  recursos

ecológicos  e  abriga   comunidade  de

animais  diferentes,  tanto  em

diversidade  de  espécies  como  em

abundância  de  indivíduos,  com

adaptações  especializadas  para  explorar  os  recursos  específicos  de  cada  habitat

desse bioma(Cleber, J.R. Alho - 1990).

A  distribuição  e  a  diversidade

de  espécies  animais  no  ambiente

Cerrado,  são  influenciados  pela

composição  de  recursos  ecológicos

3

FOTO 01/3.7.1 - A gralha do campo (Cyanocorax cristatellus) é
uma das espécies de aves mais características do cerrado.

FOTO 02/3.7.1 - O joão-bobo (Nystalus chacuru) é frequente em
toda a área.
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que varia de local a local, no forma de um mosaico desses recursos(Alho et al., 1986;

Lacher Jr e Alho, 1989).

De  modo  geral  não  é  fácil

estabelecer  o  conceito  de uma fauna

típica  do  Cerrado(Sick-1965), isto  é,

fauna típica no sentido de tratar-se de

um  processo  endêmico,  restrito  à

formação  do  Cerrado(Costa,  C.C.C.

et  al.).  Não  se  pode  falar  numa  fauna  endêmica  do  Cerrado(Vanzolini-1963),

considera-se que as espécies faunísticas encontradas nesse bioma são espécies de

ampla distribuição, encontradas em outros biomas(Redford & Fonseca-1986)(FOTOS

01,02,03/3.7.1).

3.7.2 - A Fauna Regional

A região  da  serra  de  Caldas  está  inserida  no  bioma  Cerrado  do  Planalto

Central  Brasileiro  e  devido  às  pressões  antrópicas,  mormente  pelas  atividades

agropecuárias, apresenta hoje um ambiente altamente alterado.

Constata-se a transformação dos habitats nativos em zonas de pastagens, de

lavouras ou de ocupação urbana e neste ultimo caso, torna-se destaque os municípios

de Caldas Novas e Rio Quente com processos de parcelamentos de solos intensos,

em virtude do turismo das águas termais.

3

FOTO 03/3.7.1 -  O bico-de-pimenta (Saltator atricollis)  ocorre
em  bandos  juntamente  com  o  pássaro  preto  (Gnorimopsar
chopi).
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No  momento,  com  o  fechamento  da  barragem  da  usina  hidrelétrica  de

Corumbá, os ecossistemas regionais sofrem novas agressões com a inundação de

largas áreas à montante e o secamento do rio à jusante, por longo período de tempo.

Devido  à  grande  variedade  de  recursos  naturais  e  heterogeneidade  de

habitats, o Cerrado na região, exibia uma fauna com elevados índices de diversidade,

composta  pelos diversos  táxons  que

integram a fauna brasileira  e  com  a

presença inclusive  de

espécies características  de

outros  biomas como a Amazônia, a

Mata  Atlântica

e  o  Pantanal  Matogrossense.  Era  muito  comum  encontrar  entre  os  mamíferos

espécies  como:  onça  (Panthera  onca);  suçuarana  (Felis concolor);  guará

(Chrysocyon  brachyurus);  anta  (Tapirus terrestris);  cervo  (Blastocerus

dichotomus);  tamanduá-bandeira  (Myrmecophaga  tridactyla);  tatú-canastra

(Priodontes maximus); queixada (Tayassu tajacu) e outros. 

Estas espécies ocupavam os mais variados ambientes  desde o campo-limpo

até  a  mata.  As aves  compõem  o

grupo  faunístico que  sempre  se

destacou  nesse bioma,

apresentando uma  enorme

diversidade  de espécies  desde  a

ema  (Rhea americana) aos

3

FOTO  01/3.7.2 -  Entre  os  troquilídeos,  o  beija-flor  tesoura
(Eupetomena macroura)  é um dos mais frequentes.

FOTO  02/3.7.2 -  A  coruja-buraqueira  (Athene  cunicularia)
integra a diversificada avifauna local.
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diminutos beija-flores (Troquilídeos). As espécies como: siriema (Cariama cristata);

carcará  (Polyborus  plancus);  curicaca  (Theristicus  caudatus);  urubú-rei

(Sarcorhamphus papa);  arara-canindé (Ara ararauna);  coruja-buraqueira  (Athene

cunicularia); arapaçu (Lepdocolaptes angustirostris);  eram muito mais frequentes

que atualmente(FOTOS 01 e 02/3.7.2).

Atualmente, o que se vê na região é a constatação de comunidades faunísticas

ainda  diversificadas,  porém  com  populações  distribuídas  esparsamente  e  com

pequeno número  de indivíduos.  Algumas espécies,  principalmente  as que ocupam

posições  mais  elevadas  na  cadeia  trófica  regional,  como  a  onça  pintada,  estão

restritas às áreas com maiores índices de conservação, especialmente nas regiões

serranas, onde as atividades agropecuárias são praticamente impossíveis e o acesso

humano bastante dificultado.  A fragmentação dos ambientes autóctones na região,

pelas diversas ações antrópicas, ocasionou a simplificação da comunidade faunística

afetando  de  forma  mais  acentuada  as  espécies  ligadas  às  matas  e  cerradões,

favorecendo  as  espécies  de  ambientes  mais  abertos  como os  campos  e  aquelas

adaptadas aos ambientes antropizados como pastagens e lavouras como: 

AVES:  anú-preto  (Crotophaga ani);  anú-branco (Guira guira);  quero-quero

(Vanellus  chilensis);  urubú  (Coragyps  atratus);  bem-te-vi  (Pitangus

sulphuratus);  rolinha  (Columbina  talpacoti);  o  fogo-pagou  (Scardafella

squamata).

3
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Dentre  os  MAMÍFEROS  tem-se:  gambá-de-orelha-branca  (Didelphis

albiventris); tatú (dasipodideos); morcegos (quirópteros), roedores (cricetídeos) e

o veado catingueiro (Mazama gouazoubira) (FOTO 03/3.7.2).

O Cerrado  no  sudoeste  e  centro-sul  goianos,  desde  a  construção  de  Brasília  e,  mais

recentemente,  com  a  introdução  de  modernas  técnicas  de  agricultura,  vem  sendo  degradado

paulatinamente,  restando  poucas  áreas  ainda

preservadas  capazes  de  representar  esse  bioma

nas  condições  primitivas.  O  fogo,  outro  fator

degradante,  quase  sempre  utilizado

criminosamente durante décadas, vem afetando a

vegetação  e o solo e por consequência a

comunidade faunística. O desmatamento para a formação de pastagens e a produção

do carvão, aceleraram os processos de degradação regional, eliminando parcela dos

componentes bióticos dos ecossistemas regionais.

A  construção  de  algumas  barragens  no  curso  do  rio  Paranaíba  e  mais

recentemente da barragem no rio Corumbá, contribuíram e contribuem para alterar os

ecossistemas regionais e consequentemente a comunidade faunística regional.

A expansão das atividades turísticas na região, apesar de aumentar a pressão

antrópica sobre os ecossistemas, ocasionou uma ocupação diferenciada dos demais

centros urbanos do Estado de Goiás. Em virtude dos clubes e estâncias turísticas,

chácaras  de  lazer,   procurarem  preservar  parcela  de  vegetação,  propiciaram  a

conservação de parcela dos habitats faunísticos.
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3.8 - ASPECTOS GEOLÓGICOS

3.8.1 - Quadro Geológico Regional

Várias foram as formulações sobre a geologia da região de Caldas Novas, bem

como da serra de Caldas e até hoje ainda não se chegou a um modelo geológico-

estrutural  definitivo e conclusivo.  Desde as primeiras concepções de vulcanísmo e

posteriormente de magmatismo para a serra de Caldas(Fleury,  J.M.,  1967),  até às

concepções de movimentações tectônicas dos últimos estudos efetuados na região,

ainda há muito  estudo para  se fazer  e definir  um modelo  tectônico-estrutural  que

melhor definiria as condições de jazimento das águas termais de Caldas Novas. 

As discussões geológicas sobre a região de Caldas Novas estão muito ligadas

às águas termais e à maneira como estas águas foram constituindo, na profundidade,

o grande lençol de águas termais. Este é um aspecto muito interessante, visto serem

as cidades de Caldas Novas e Rio Quente, a Pousada do Rio Quente e a Lagoa do

Pirapitinga os principais pontos turísticos da região formando o mais importante polo

turístico do Estado de Goiás, conhecido nacionalmente e internacionalmente como um

dos maiores volume de águas termais do mundo.

Os diversos estudos geológico empreendidos na região abrangeram, uma faixa

de rochas,  que se estendem do oeste  mineiro  para  o  sul  de Goiás.  Esta  faixa  é

constituída  predominantemente  de  micaxistos  nos  quais  se  intercalam  lentes  de

quartzitos  e  mármores  e  rochas  meta-sílticas  e  meta-argilosas,  metavulcânicas
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ácidas,  anfibolitos  e  meta-ultrabásitos.  Para  leste  aparecem  predominantemente

quartzitos  micáceos  e  quartzoxistos  com  intercalações  de  filitos  aos  quais  se

associam xistos cloritosos (QUADRO 01/3.8.1).

A  distribuição  dos  tipos  de  rochas  indica  que  tem-se  metapelitos  (xistos)

predominando a oeste, enquanto os metapsamitos (quartzitos) predominam a leste.

Não  se  pode  afirmar  se  havia  uma  única  bacia  sedimentar  que  acolheu  uma

sequência  vulcano-sedimentar  em ambiente  marinho (Araxá e Canastra) de águas

mais profundas a oeste e mais rasas a leste, ou se foram duas sequências distintas

de Araxá e Canastra,  ou mesmo de sequências várias incluindo além do Araxá e

Canastra,  também  o  Paranoá  e  Bambuí.  De  qualquer  modo,  sendo  uma  bacia

sedimentar,  as  rochas  originais  sofreram  inversão  tectônica  com  situação  de

subsidência substituída por compressão tectônica (Campos, Costa e Marques-1980).

As  rochas  cristalinas  da  região  foram  reunidas  em  diversos  conjuntos

litológicos.  Os  micaxistos  constituem  a  maior  expressão,  sendo  constituídos  de

quartzo e sericita, frequentemente com biotita e/ou clorita, podendo conter feldspatos.

Outro  conjunto  de  expressão  é  representado  por  quartzoxistos  com  lentes  de

quartzitos.  O terceiro  conjunto,  não tão expressivo,  mas de grande  realce  são os

quartzitos da serra de Caldas.  A noroeste surgem lentes de gnaisses foliados  de

granulação fina.

4



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

4



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

Como uma unidade separada tem-se a cobertura detrito-laterítica do topo da

serra  de  Caldas,  com  solos  dos  tipos  latossolos,  laterizados  e  lateríticos.  Esta

cobertura é de natureza areno-argilosa de coloração vermelho-amarelada a amarelo-

avermelhada. Finalmente, ocorrem por toda a região, depósitos coluviais delgados e

descontínuos e ao longo dos cursos de água e depósitos aluviais pouco expressivos.

Estruturalmente  as   rochas  da  região  estão  intensamente  dobradas  e

fraturadas podendo-se distinguir as seguintes feições estruturais:

 Foliações e lineações.

 Zonas de cisalhamentos discordantes.

 Dobramentos superimpostos.

 Juntas e diáclases.

 Falhas  subverticais  ou  de  gravidade  em  grandes  extensões  e  falhas

transcorrentes de planos verticais e de cavalgamento.

3.8.2 - Hidrogeologia Regional

ORIGEM DAS ÁGUAS TERMAIS -  A origem das águas  termais  apresenta

inúmeras  explicações.  Com o intuito  de  esclarecer  e  de  enriquecer  este  trabalho,

apresenta-se neste item uma concepção lógica da questão.

Toda a superfície do terreno sobre a bacia marinha geológica, preenchida com

rochas do Grupo Bambuí na região, pode se constituir em diversas áreas de recargas

do reservatório termal. Como a serra de Caldas, a cidade Caldas Novas e a lagoa do

Pirapitinga estão situadas geometricamente no ponto central  desta bacia,  todas as
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águas  de  infiltração,  através  do  intenso  fraturamento  primário  e  secundário  das

rochas, levam estas águas  para os sistemas de falhamentos subverticais e profundos

os quais constituem os condutores das águas frias para a profundidade, tendo como

resultante dos vetores de descidas, o sentido do centro desta bacia (FIG.01/3.8.2).

Como estas  águas iniciam seu caminho para  o  fundo da bacia  à partir  da

superfície,  a uma temperatura  ambiente  de 23 graus centígrados (média anual  da

região), vão se aquecendo na média de 1 grau a cada 15 quilômetros de descida, na

vertical. Este valor do grau geotérmico regional é inferido em função das condições

de intensa movimentação tectônica da região, o que implica na menor profundidade

para o grau geotérmico.

As últimas perfurações de poços tubulares  profundos realizadas em Caldas

Novas, levam à avaliação de que as águas termais podem se situar à profundidades

até superiores a 1.500 metros. Ocorreria então um aquecimento geotérmico superior a

100 graus centígrados, que somados aos 23 graus da água na superfície, resultaria

em  temperaturas  superiores  a  123  graus.  Ao  aquecimento  pelo  grau  geotérmico,

pode-se  somar  ainda  o  calor  produzido  por  um  pequeno  percentual  de  minerais

radioativos que normalmente existem nas rochas mais profundas e que,  às vezes,

esta radioatividade pode passar para a água.

Como  as  águas  termais  são  aquecidas  num  ambiente  o  qual  podemos

considerar de vaso fechado, onde a pressão exercida pelos vapores que se formam,

supera a tensão máxima dos vapores, impedindo a água de entrar em ebulição em

temperatura  muito  acima  do  seu  ponto  de  ebulição.  Nestas  condições,  as  águas

termais procuraram no início, um caminho de volta para a superfície, pressionando a

4



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

coluna de água mais fria que cedesse à sua pressão e subindo de volta até jorrar na

superfície nos pontos hoje conhecidos como os da cidade de Caldas Novas (extintos

em função dos poços profundos), os da Pousada do Rio Quente e os da Lagoa do

Pirapitinga. Estes são os pontos de alívio da pressão do  vaso fechado e por este

motivo nenhum outro ponto jamais surgiu, naturalmente (FIG 01/3.8.2).

Como  o  fluxo  das  águas  termais  é  feito  através  de  fraturas  e  não  por

porosidade das rochas, este fluxo é relativamente rápido fazendo com que a perda de

calor não seja muito acentuada. Por outro lado, como as águas atingem temperatura

acima do seu ponto de ebulição, isto provoca uma velocidade maior na dissolução de

alguns minerais das rochas encaixantes e, ao mesmo tempo, também a dissociação

iônica de certos solutos, dando às águas termais de Caldas Novas, seu poder elétrico

de tanto benefício terapêutico. Pela teoria de ARRHENIUS sabe-se que nos solutos

diluídos, como é o caso das águas termais de Caldas Novas, grande parte dos sais se

apresentam dissociados em íons e a dissociação iônica nestas águas é,  na maior

parte, devido ao seu grau de aquecimento. De acordo com VANT’HOFF temos para a

água, no seu estado normal, numa temperatura de 10 graus centígrados, um grau de

dissociação relativo de 1,7, passando para 4,5 quando a temperatura atinge 34 graus.

Experiência  realizada  demonstrou  que  aquecendo  uma água  fria  comum  à

temperatura de ebulição, esta perde o calor muito mais rapidamente que o mesmo

volume de água termal de Caldas Novas.
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BALANÇO HIDROGEOLÓGICO - A precipitação total de uma região (Pt) pode

ser expressada pelo fórmula já simplificada:

Pt = Evt + Es + It

podendo-se inferir para a região de Caldas Novas:

Evt ou  evapotranspiração  da  região  não  é  muito  acentuada  devido  às

condições de vegetação de cerrado e campo-cerrado e muito pouca vegetação

de mata, que geralmente está restrita aos fundos de vales. Acresce-se ainda a

ação antrópica intensa, representada pelas pastagens e plantios, onde, apesar

da evaporação das primeiras chuvas ser expressiva,  a evapotranspiração é

quase nula.

Es ou  escoamento  superficial  das  águas  pluviais  que  se  tornam  mais

expressivas nas áreas mais acidentadas e menos nas áreas planas, como no

topo da serra de Caldas.

It ou infiltração total, de expressão reduzida nas áreas acidentadas, torna-se

muito eficiente nas áreas mais planas como no topo da serra de Caldas. De

maneira geral, como as rochas da região são muito fraturadas, admite-se um

percentual muito expressivo na média de infiltração, quer fluvial quer pluvial.
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ÁGUAS TERMAIS DE CALDAS NOVAS - Os locais das nascentes de águas

termais  da  região  de  Caldas  Novas  eram  conhecidos  com  as  seguintes

denominações:

Caldas Velhas - fontes termais da antiga fazenda Pousada formando o antigo

rio de Águas Quentes e hoje denominado apenas de rio Quente,  nome do recém-

criado  município.  Estas  fontes  situam-se  no  sopé  da  encosta,  oeste  da  serra  de

Caldas e pertencem atualmente ao empreendimento conhecido internacionalmente,

Pousada do Rio Quente. Foram descobertas por Bartolomeu Bueno em 1722, filho do

primeiro Anhanguera, o Bartolomeu Bueno da Silva, mas de acordo com o historiador

goiano Zoroastro Artiaga, as águas termais de Caldas Velhas eram conhecidas desde

1592, por um súdito espanhol de nome Sebastião Marinho que aqui esteve em missão

do  governo  da  Espanha,  conforme  consta  dos  arquivos  da  Biblioteca  Pública  de

Sevilha, Edição de 1545 (citação de Pires de Almeida, castelhano que faz apologia

destas águas termais nesta edição).

Caldas  Novas -  fontes  termais  que  brotavam  no  leito  e  nas  margens  do

ribeirão das Caldas, curso de água que corta a cidade de Caldas Novas e fazia parte

da  fazenda  das  Caldas  de  propriedade  de  Martinho  Coelho  de  Siqueira,  um  dos

componentes da bandeira do segundo Anhanguera e que adquiriu sesmaria junto à

serra de Caldas e cujas fontes foram descobertas em 1777.
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Caldas de Pirapitinga - fontes termais que formam uma lagoa de água quente

à margem do rio Pirapitinga e que segundo consta, o mesmo Martinho Coelho, numa

caçada verificou que seus cães de caça ao entrarem naquela lagoa em perseguição a

um veado, saíram imediatamente ganindo como se estivessem feridos. Ao testar com

as mãos aquelas águas verificou espantado que eram muito quentes.

Os  volumes  de  água  medidos  em  cada  um  destes  três  locais,  hoje  com

nomenclatura diferentes, por técnicos da CPRM/DNPM foram os seguintes:

- Caldas Velhas, hoje denominado de Pousada do Rio Quente, deu um volume

de 6.228 m3/hora ou 1.730 litros/segundos, com temperaturas variando de 35 a 38,5

graus centígrados;

-  As  captações  artificiais  da  cidade  de  Caldas  Novas,  que  substituíram  as

antigas fontes de Caldas Novas, deram o volume de 600 m3/segundos ou 166,7 litros/

hora, com temperaturas variando de 27 a 56,7 graus centígrados;

-  Caldas  de  Pirapitinga,  hoje  denominada  de  lagoa  do  Pirapitinga,  deu  o

volume de 50 m3/segundos ou 13,9 litros/hora, com temperatura variando de 40 a 49

graus centígrados.

HIDROQUÍMICA DAS ÁGUAS TERMAIS -  Os estudos levados a efeito  por

CPRM/DNPM (Campos,  Costa et  alii,  1979)  revelaram que as águas termais mais

profundas da região são bicarbonatadas, exceto as que ocorrem em cloritaxistos, que

são predominantemente  cloretadas.  Os diversos  tipos  geoquímicos  estão  mais  ou

menos relacionados com a litologia regional:  nos argilitos,  siltitos e quartzitos,  são
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magnesianas; nos sericitaxistos e quartzitos, são magnesianas-cálcicas ou mistas;

e nos gnaisses e xistos a duas micas, são sódicas.

De  conformidade  com  a  temperatura,  as  águas  termais  de  Caldas  Novas

podem  ser:  Com  temperatura  acima  de  26,5  graus,  são  bicarbonatadas-

magnesianas nas nascentes da Pousada, com pH entre 5,4 a 6,4; bicarbonatadas-

cálcicas na lagoa do Pirapitinga e a norte da cidade de Caldas Novas, com pH entre

7,7 e 8,2;  bicarbonatadas-mistas no restante da cidade de Caldas Novas com pH

7,3 a 7,8.

3.9 - ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS

3.9.1 - Sócio-Economia Regional

A região Centro-Oeste caracteriza-se por atividades ligadas ao setor primário

da economia, basicamente agricultura e pecuária extensivas.

O Estado de Goiás, à partir da década de 80, vem desenvolvendo uma política

de  industrialização,  através  do  FOMENTAR,  incentivando  a  criação  de  distritos

industriais  pelo interior  do Estado.  Há um significativo desenvolvimento de distritos

agro-industriais e minerais.

Goiânia,  a  capital,  caracteriza-se  por  atividades  econômicas  voltadas

principalmente ao comércio e tem desenvolvido bem o setor de prestação de serviços.

O povoamento do Estado de Goiás tem ocorrido, historicamente de forma lenta

e irregular. Os seguintes fatores  contribuíram para o povoamento: a corrida do ouro

no  século  XVIII;  a  agropecuária  tradicional  no  séculos  XIX  e  XX;  a  colonização

5



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

expontânea e oficial em zonas pioneiras do Estado, nas primeiras décadas do século

XX; a garimpagem de pedras preciosas e cristal de rocha em todo século XX; e a

expansão recente da fronteira agrícola baseada nas culturas de soja e cana de açúcar

e da pecuária melhorada(Gomes e Neto-1993).

A densidade demográfica da ordem de 8,27 habitantes/km2 (IBGE,1991), para

os Estados de Goiás e Tocantins caracteriza, no quadro demográfico brasileiro, um

relativo  vazio  populacional.  Entretanto,  Goiânia  já  apresenta  uma  densidade

demográfica com elevada concentração humana com 1.267 hab/km2.

Goiás,  a  grosso  modo,  caracteriza-se  como  centro  emissor  de  fluxos

migratórios, quanto à mobilidade populacional. Os fluxos interurbanos, somados aos

rurais-urbanos, representam 75% das correntes migratórias. Esses fluxos demonstram

um balanço migratório negativo, sendo que os centros urbanos do Estado, atraem os

migrantes da zona rural e de pequenos municípios. Os grandes centros urbanos do

Estado, atraem os migrantes da zona rural e de pequenos municípios, assim como os

grandes centros regionais, atraem a população da região Centro-Oeste.

3.9.2 - Sócio-Economia dos Municípios de Caldas Novas e Rio Quente

O município  de Caldas Novas apresenta  maior  destaque nas atividades do

setor primário, com a agricultura voltada para a produção de grãos e a pecuária, na

criação de bovinos. Dispõe de uma central de industrialização implantada e um distrito

agro-industrial  em  fase  de  implantação.  O  turismo  e  o  mercado  imobiliário  têm

crescido consideravelmente nas duas últimas décadas, respondendo por um processo

de urbanização intenso. Sua população em julho/93 contava com 225.702 habitantes,
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com uma densidade demográfica de 16,12 hab/km2, com uma taxa de crescimento

anual de 7,13%.

O  município  de  Rio  Quente  é  semelhante  ao  de  Caldas  Novas,  quanto  à

importância dada ao setor primário da economia. Sua produtividade e a extensão das

áreas destinadas ao cultivo e aos rebanhos de bovinos, no entanto,  são bastantes

inferiores.  Possui  apenas  dois  estabelecimentos  industriais  de  pequeno  porte.  A

população era de aproximadamente 808 habitantes, em julho/93, com uma densidade

demográfica de 3,14 hab/km2.
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4 - ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
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4 - ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

4.1 - HIDROGRAFIA

No caso específico da serra de Caldas, observa-se nitidamente o padrão radial

que se sobressai dentre os demais padrões da região. A predominância de quartzitos

com  foliação  mergulhando  centrifugamente  e  com  baixos  ângulos,  provocou  o

surgimento do padrão radial com predomínio da drenagem pinulada nas escarpas da

serra de Caldas.

Na borda sul da serra de Caldas, observa-se um possível caso de captura de

um pequeno curso d'água. Nota-se no topo da serra marca de paleodrenagem, cujo

curso tinha o sentido de escoamento para uma área rebaixada existente na parte

central da serra e atualmente tem o sentido inverso. É possível então, que a grande

mancha clara que se vê nas aerofotos desta parte rebaixada, possa ser o testemunho

da existência de um grande lago ou lagoa que existia no topo da serra. Também a

coloração  do  solo  e  o  tipo  geral  da  vegetação  desta  mancha  é  diferenciada  do

restante do topo.

Sob o ponto de vista hidrográfico, o platô da serra de Caldas é desprovido de

água.  Apenas  em  alguns  pontos  da  sua  borda  é  que  se  encontram  algumas

surgências  e  pequenos  cursos  de água,  na maioria,  de  difícil  acesso.  Um destes

pontos são as captações artificiais realizadas na borda oeste, acima da Pousada do

Rio  Quente,  em  1972.  O  projeto  de  drenagem  foi  desenvolvido  por   J.M.Fleury

Consultoria,  para  a  Pousada,  que  necessitava  de  água  fria  e  potável  para  o

empreendimento na ocasião. Três áreas foram drenadas pelo sistema filtro-dreno com
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caixa de ponta. Destas caixas de ponta as águas foram direcionadas para uma caixa

reservatório, que abastecia a Pousada, com um volume medido na época de 16,5 m3/

hora. 

Não se sabe o motivo pelo qual todas as caixas foram destruídas, pois elas

não traziam nenhum prejuízo, mas sim preservavam as águas da intensa infiltração, o

que não trazia maiores proveitos para a fauna. Bastaria direcionar a água da caixa

reservatório  para  tanques  rebaixados  no  terreno,  em  vários  locais,  para  servirem

adequadamente à fauna. Da maneira que ficou agora, toda a água está se perdendo

por  infiltração.  Será  necessário  refazer  as  caixas  para  se  ter  condição  de

aproveitamento e salvar os sistemas de drenagem.

O outro local  com água é nas proximidades da sede da casa de apoio da

FEMAGO,  onde  se  tem  dois  pequenos  cursos  de  água.  Um  que  abastece  as

cachoeiras da Confusão e do Paredão e o outro a cachoeira da Cascatinha. Aliás,

estes cursos de água serão importantíssimos na implantação do Parque (FOTOS 01 E

02/4.1).

Os demais locais com água ficam nas encostas da serra e geralmente de difícil

acesso.  As  encostas  da  serra  de  Caldas  abrigam  várias  cabeceiras  de  córregos,

normalmente  em grotas  de pouco acesso.  Destacam-se as cabeceiras  do córrego

Cascatinha,  do ribeirão Santo Antônio das Lajes,  do ribeirão do Bagre,  do córrego

Catingueiro, do córrego do Bagre (homônimo) e do córrego Jacú. Destas cabeceiras a

de maior destaque sob o ponto de vista geológico é a do ribeirão do Bagre, que nasce

de uma falha geológica, a qual atinge o topo da serra, formando uma grota estreita e

de grande profundidade. E as mais importantes, são as cabeceiras do rio Quente, na
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encosta oeste, que constituem as famosas fontes termais da pousada e que formam o

rio Quente.

É recomendável um estudo mais detalhado da captura de drenagem do topo

da serra de Caldas, visando estabelecer a existência de alguma  relação da falha  por 

FOTO 01/4.1 - Pequeno curso de água que abastece a cachoeira da Cascatinha.
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onde corre a drenagem, com o desaparecimento

do lago ou lagoa que ali existia. Por outro lado,

uma  elucidação  do  fenômeno  poderá  trazer

informações importantes para o  processo de

recarga do lençol termal.

4.2 - GEOMORFOLOGIA 

A serra  de  Caldas  constitui-se  num  remanescente  de  erosão,  com  o  topo

tabular  e  configuração  de  um  elipsóide  com  eixos  de  15  e  9  quilômetros

aproximadamente, com escarpas em desníveis da ordem de 150 metros em relação

às  áreas  de  entorno.  Por  sua  altitude  e  conformação  tabular,  integra  a  unidade

fisiográfica  do Planalto  do Alto Tocantins-Paranaíba,  enquanto  que o seu entorno,

rebaixado  pelos  processos  erosivos,  se  insere  na  unidade  fisiográfica  do  Planalto

Rebaixado de Goiânia.

Do  sopé  ao  topo  da  serra  de  Caldas,  ocorrem  rochas  submetamórficas  e

metamórficas  estratificadas  e  fraturadas,  representadas  por  metarenitos  com

intercalações de metassiltitos, capeados na borda superior da serra por quartzitos e

mármores silicificados. Estas últimas rochas,  quimicamente estáveis e extremamente

resistentes à erosão, sustentam o relevo da serra de Caldas.

Toda a encosta da serra é delimitada por escarpas estruturais com vertentes

esculpidas  por  grande  número  de  canais  de  drenagem  intermitentes,  tendo  suas

cabeceiras no topo. Estas drenagens se constituem em afluentes do rio Corumbá a
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curso de água que abastece a casa de apoio da FEMAGO ao
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leste, e do rio Pirapitinga a oeste da serra. O padrão típico de drenagem das encostas

da serra é o pinado, com os cursos de água controlados pela declividade.

Os canais de drenagem constituem o escoadouro natural das águas pluviais,

cujo  processo  natural  contribui  para  o  erosionamento  das  vertentes,  através  do

carreamento  de  detritos,  ensejando  o  aparecimento  de  grotões  profundos  nas

encostas da serra, evidenciando o poder erosivo das águas pluviais durante o verão

(KMG,1990).

O topo aplainado da serra de Caldas, a 1.000 metros de altitude, possui uma

cobertura  de  sedimentos  terciários  correlacionados  com  o  ciclo  de  erosão  sul-

americano.

À  meia-encosta  da  serra  o  modelado  é  composto  por  uma  sucessão  de

morrotes convexiformes de topos concordantes e vertentes convexas que passam às

rampas longas (pedimentos) se estendendo até o sopé da serra, onde coalescem com

os terrenos circundantes do Planalto Rebaixado de Goiânia.

Notável caso de captura de drenagem pode ser observado na borda sul da

serra,  onde  nitidamente  se  evidencia  uma  paleodrenagem  endorréica,  ou  seja,  o

antigo curso de água, que corria em direção ao interior do topo, para uma parte mais

rebaixada. Este fenômeno pode ser observado pela presença de solos mais úmidos e

amarelados, que assinalam o trajeto do antigo curso de água e a possível existência

de  um lago  onde  desembocava,  mais  na  parte  central  da  serra.  O  fenômeno  de

captura aconteceu provavelmente devido a uma reativação tectônica mais recente,

quando  o  curso  de  água  passou  a  correr  em sentido  contrário  ao  primitivo,  indo

constituir um dos afluentes do ribeirão Bagre.
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4.3 - SOLOS

Na serra de Caldas distingue-se uma variedade de tipos de solos, geralmente

relacionados com a litologia.  No  sopé da serra,  encontram-se,  em vários  pontos,

solos coluviais originados do arraste e deposição de detritos das encostas.

Nas  encostas  encontram-se  os  cambissolos  e  os  litólicos,  associados  aos

afloramentos de rochas. Nos morrotes de convexiformes, que ocorrem geralmente na

meia-encosta,  (FOTO  01/4.3)  preponderam  os  solos  rasos  e  pedregosos

esbranquiçados a róseos do tipo cambissolos (C) com litólicos (R) subordinadamente

(FIG 01/4.3).  Os  cambissolos são solos com Horizonte  “B” incipiente, pedregosos,

pouco  estruturados,  arenosos  e/ou  siltosos,  muito  susceptíveis  à  erosão.  São

distróficos e,  em parte,  álicos devido aos altos teores de alumínio que apresentam

(FOTO 02/4.3). Nas áreas de  cambissolos pedregosos aparecem os campos-limpos

onde é típica a ocorrência de espécies vegetais como a arnica e a canela-de-ema

(FOTOS 03/4.3 e FIG.02/4.3).
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Na encosta superior da serra de Caldas,

em escarpa rochosa,  os afloramentos de rocha

dominam.  Ali  aparecem os paredões  rochosos

íngremes,  constituídos  por  metarenitos  e

quartzitos,  capeados  por  mármores

silicificados  e  sustentando  uma

vegetação de cerrado. Sobre os pavimentos rochosos frequentes no local, a presença

de cactáceas expressa a aridez do ambiente local (FOTO 04/4.3).

Junto  aos  afloramentos  de  rochas  ocorrem  os  solos  litólicos,  ás  vezes

associados com áreas úmidas ou com surgências de água. Os litólicos são igualmente

distróficos pela pobreza química do seu material de origem, principalmente quando se

tratam de metarenitos.

No topo aplainado da serra encontra-se uma capa de sedimentos terciários ou

coberturas  detrito-lateríticas sobre  os  quais  se  desenvolvem  espessos  latossolos

vermelho-escuros, que  chegam  alcançar  16  metros  de  espessura

(Sondotécnica,1989). Estes latossolos são velhos, profundos, porosos e permeáveis,

6

FOTO 01/4.3 - Relevo típico de ocorrência dos cambissolos, nas
encostas da serra.
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FOTO 02/4.3 - Perfil de cambissolo sob campo-limpo.
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possuindo textura argilosa e estrutura granular.  Apresentam baixa saturação de  bases e pH ácido.

Sobre  estes  solos  desenvolveu-se

vegetação de cerrado.

Na borda sul da serra a erosão

da cobertura detrito-laterítica fez aflorar

os  quartzitos  e  metarenitos

subjacentes, sobre os quais os terrenos

são  pedregosos  e  cascalhentos

ensejando a formação de solos rasos e

esbranquiçados  (cambissolos  e

litólicos)  em  contraste  com  os

latossolos  vermelho-escuros  em  cotas

ligeiramente mais elevadas.

A  mudança  do  latossolo para  os

cambissolos pedregosos é evidenciada pela nítida mudança da vegetação,  indo do

cerrado para os campos-limpos.

As evidências demonstram que a cobertura pedológica do topo da serra de

Caldas,  por  sua  espessura,  porosidade  e  permeabilidade,  se  constitui  numa

importante área de recarga para o aquífero termal. Sondagem rotativa executada no

topo da serra pela Sondotécnica em 1989, atravessou 50 metros de profundidade no

quartzito maciço, sob as coberturas detrito-lateríticas, mas com fraturas sub-verticais,

que  podem  permitir  facilmente  o  acesso  das  águas  de  infiltração  para  grandes
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FOTO 03/4.3 - Paisagem de ocorrência dos cambissolos sobre
metarenitos.  Presença  de  campo-limpo  com  canela-de-ema
(Vellozia sp).

FOTO 04/4.3 -  Pavimentos rochosos (metarenitos) com cactus;
encosta superior da serra.
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profundidades.  Estas fraturas podem ser vistas formando paredões de metarenitos

aflorantes nas bordas da serra.

Por outro lado, nas encostas da serra o domínio de solos rasos e pedregosos

evoluídos dos metarenitos e metassiltitos é marcante e neles a erosão é acentuada.

Nos caminhos que cortam alguns pontos das encostas observa-se sulcos de erosão

causados  pelos  fluxos  turbulentos,  típicos  das  chuvas  torrenciais.  A  proeminente

estratificação e o fraturamento intenso das rochas da serra de Caldas constituem-se

em direções preferenciais para a ação mecânica das águas pluviais, que provocam

intensa erosão nos metarenitos de natureza friável e nos solos rasos expostos pelo

desmatamento nos caminhos e estradas.

4.4 VEGETAÇÃO

A análise da vegetação da serra de Caldas foi feita com estudos preliminares

de  aerofotos  da  USAF/64,  escala  aproximada  de  1:60.000  e  imagem  de  satélite

LANDSAT/96, falsa cor, TM, bandas 2,3,4, e bandas 3,4,5, escala 1:50.000, nas quais

se fez comparações e definições de pontos de amostragem.  Após seguiu-se uma

equipe ao campo para a complementação final e amostragem, ficando definidas as

formações vegetacionais descritas adiante.

A caracterização vegetacional se deu com amostragem em 1.000 m2 de área,

com  identificação  e  mensuração  dos  indivíduos  encontrados.  A  quantidade  de

amostras foi baseada na variância vegetacional de cada local,  medindo-se o CAP,

CAS e as alturas.  Muitas  espécies  não identificadas,  foram produzidas exicatas  e

remetidas ao Museu Botânico de Brasília, através do DIGEO/IBGE-Goiânia.
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4.4.1 - Cerrado-Típico

Esta tipologia vegetal foi delimitada por imagem de satélite e aparece no topo

da serra de Caldas sobre os latossolos vermelhos distróficos de pouca disponibilidade

hídrica. É a cobertura vegetal de maior dominância na serra de Caldas, com estrutura

típica  de  cerrado  ou  savana  arbórea.  Dentro  do  Cerrado-típico  temos  áreas  com

modificações importantes, sendo uma variação com a maximização de ocorrência de

espécies  pioneiras  e  maior  frequência  de  indivíduos  arbóreos.  Por  este  motivo

denomina-se  esta  modificação  de  Cerrado-modificado. O  Cerrado-típico é

caracterizado pelo porte constante de indivíduos com 3 a 4 metros de altura, nunca

ocorrendo  concentração  contínua  de  indivíduos  arbóreos.  As  espécies  de  maior

importância  são:  pau-terra-de-folha-miúda  (Qualea  multiflora) e  o  pau  santo

(Kielmeyera coriacea) (QUADROS 01 e 02/4.4.1 e GRÁFICO 01/4.4.1).
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GRÁFICO 01/4.4.1 - Espécies do Cerrado "Strictus Sensu"
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QUADRO 01/4.4.1 - Análise geral das espécies ocorrentes P.E.S. e Caldas
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QUADRO 01/4.4.1 - Continuação
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QUADRO 01/4.4.1 - Continuação
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QUADRO 02/4.4.1 - Índice de Valor de Importância para Cerrado Típico

ESPÉCIES DA DR FA FR Do  A Do R IVI
Pau terra folha miúda 24,57 10,849 62 3,752 0,199 15,164 9,922

Pau santo 23,24 10,261 76 4,599 0,105 7,976 7,612

Abriu carriola 15,81 6,981 62 3,752 0,127 9,648 6,794

Caraiba / Paratudo 15,81 6,981 81 4,902 0,073 5,539 5,807

Peroba branca 10,29 4,542 76 4,599 0,045 3,416 4,186

Macieira 8,95 3,953 67 4,055 0,040 3,037 3,681

Barbatimão 9,71 4,289 52 3,147 0,036 2,713 3,383

Pau terra liso/Vermelho 7,43 3,280 48 2,905 0,049 3,729 3,305

Araticum 6,48 2,860 48 2,905 0,048 3,635 3,133

Pau doce 7,81 3,448 48 2,905 0,034 2,552 2,968

Carvoeiro 6,48 2,860 24 1,452 0,053 4,045 2,786

Sucupira preta 4,19 1,850 48 2,905 0,047 3,590 2,782

Pau terra folha larga 5,33 2,355 43 2,602 0,041 3,142 2,700

Pau cobra 6,29 2,775 52 3,147 0,027 2,076 2,666

Não Identificado 0,06 2,607 52 3,147 0,027 2,063 2,606

Pequi 4,76 2,103 43 2,602 0,037 2,821 2,509

Caripé 4,57 2,019 48 2,905 0,028 2,126 2,350

Muricizinho 5,33 2,355 43 2,602 0,016 1,209 2,056

Jatobá de cerrado 3,24 1,430 38 2,300 0,025 1,934 1,888

Abiu carriola vermelho 3,05 1,346 19 1,150 0,034 2,602 1,699

Vinhatico 3,81 1,682 24 1,452 0,016 1,208 1,447

Caviuna 1,57 0,673 29 1,755 0,015 1,130 1,186

Quina 1,9 0,841 29 1,755 0,010 0,747 1,114

Marmeladinha 2,86 1,262 19 1,150 0,010 0,768 1,060

Carne de vaca 1,71 0,757 29 1,755 0,007 0,543 1,018

Coco babão 3,81 1,682 10 0,605 0,010 0,760 1,016

Dedaleiro 2,67 1,177 19 1,150 0,009 0,681 1,003

Mandiocão 1,33 0,589 24 1,452 0,012 0,945 0,995

Laranjinha 2,1 0,925 24 1,452 0,008 0,575 0,984

Pacari 1,71 0,757 24 1,452 0,006 0,484 0,898

Faveiro 1,33 0,589 29 1,755 0,004 0,277 0,874

Guatambu carteira 1,9 0,841 14 0,847 0,010 0,759 0,816

Muliana/Bananeira 0,76 0,336 14 0,847 0,016 1,224 0,802

Mama-cadela 1,52 0,673 19 1,150 0,005 0,352 0,725

Mangaba 1,14 0,505 19 1,150 0,005 0,371 0,675

Sucupira/ Sucupira branca 0,95 0,421 14 0,847 0,010 0,733 0,667

Paina do cerrado 0,95 0,421 19 1,150 0,005 0,391 0,654

Curriola 1,14 0,505 14 0,847 0,006 0,457 0,603

Tatarema/ Pau bosta 0,76 0,336 14 0,847 0,008 0,576 0,586

Canela-de-ema 1,14 0,505 14 0,847 0,005 0,377 0,576

Murici 0,76 0,336 19 1,150 0,002 0,137 0,541

Jenipapo 0,76 0,336 19 1,150 0,002 0,122 0,536

Murici de veado 1,33 0,589 10 0,605 0,003 0,226 0,474

Chapadinha 0,57 0,252 14 0,847 0,004 0,296 0,465

Caviuna do cerrado 0,76 0,336 10 0,605 0,003 0,258 0,400

Costela de vaca 0,76 0,336 10 0,605 0,003 0,246 0,396

Quina 0,57 0,252 10 0,605 0,003 0,240 0,366

Jacarandá do cerrado 0,57 0,252 10 0,605 0,002 0,183 0,347

QUADRO 02/4.4.1 - Continuação
ESPÉCIES DA DR FA FR Do  A Do R IVI

Caqui bravo 0,57 0,252 10 0,605 0,002 0,148 0,335
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Sucupira amargosa 0,38 0,168 10 0,605 0,003 0,231 0,335

Taipoca 0,38 0,168 10 0,605 0,001 0,112 0,295

Angelim do campo 0,38 0,168 10 0,605 0,001 0,084 0,286

Bacupari 0,38 0,168 10 0,605 0,001 0,077 0,283

Barateira 0,38 0,168 10 0,605 0,001 0,068 0,280

Bugre 0,38 0,168 10 0,605 0,001 0,060 0,278

Ipê amarelo 0,38 0,168 5 0,303 0,002 0,183 0,218

Paineira 0,38 0,168 5 0,303 0,002 0,180 0,217

João mole 0,38 0,168 5 0,303 0,002 0,129 0,200

Ipê amarelo do cerrado 0,38 0,168 5 0,303 0,001 0,093 0,188

Marmelada 0,38 0,168 5 0,303 0,001 0,093 0,188

Pau marfim / Vidreiro 0,19 0,084 5 0,303 0,002 0,119 0,168

Piaçaba 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,108 0,165

Quaresmeira 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,089 0,158

Brinco de galinha 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,055 0,147

Resineiro 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,032 0,140

Pau ferro 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,030 0,139

Fava bolacha 0,19 0,084 5 0,303 0,001 0,027 0,138

TOTAL 226,46 100,000 1.663 100,000 1,313 100,000 100,000

Observa-se que a dominância de algumas espécies não impõe modificações

estratificáveis na ocorrência de espécies arbustivas ou do sub-bosque, como é o caso

das  palmeiras  as  quais  podem  ter  pontos  onde  é  dominante  e  outros  onde  está

bastante  dispersa.  Foram  observadas

destacadas  variações  de  espécies

como:  bacupari  do  cerrado  (Salacia

crassifolia);  cajú  amarelo  do  campo

(Anarcardium  otonianum);  cajú

vermelho  do  campo  (Anarcadium

humile);  sucupira  branca  (Pterodon  pubescens);  abiu  curriola  vermelho(Lacuna

lasiocarpa) (FOTO 01/4.4.1).

Na  serra  de  Caldas  as  famílias  vegetacionais  de  maior  importância  são:

Vochysiaceae;  Guttiferae;  Sapotaceae;  Fabaceae;  Bignoniaceae;  Apocynaceae  e

Caesalpiniaceae. As demais 19 famílias encontradas apresentam densidade inferior a

7

FOTO  01/4.4.1 -  Encrave  de  campo  cerrado  em  área  com
dominância de cerrado típico.
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6,50  ind./ha.  sendo  que  aquelas  de  maior  número  de  espécies  são:  Fabaceae;

Vochysiaceae  e  Sapotaceae,  mostrando  que  a  grande  frequência  de  algumas

espécies  como  o  pau  santo  (Kielmeyera  coriacea) e  o  pau  terra  (Qualea  spp)

justificam a denominação e a posição de espécies de maior valor de importância para

esta tipologia( FOTOS 02 e  03/4.4.1).

Em  muitos  locais  próximos  à  borda  da  serra  de  Caldas,  ocorrem

adensamentos vegetacionais com portes mais avantajados de até 7 metros de altura.

Trata-se de vegetação modificada pela ação do fogo ao longo dos anos,  onde há

dominância do carvoeiro (Sclerobium aureum). Tudo indica que a maior exuberância

das  espécies  se  dá  em  virtude  da  maior  umidade  existente  nestes  locais.  Esta

tipologia foi denominada de cerrado-modificado.(FOTO 04/4.4.1).
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FOTO 02/4.4.1 - Exemplificação de pau santo (Kielmeyera coriacea) sendo uma das
espécies arbustiva de maior ocorrência e importância no parque.

A presença do carvoeiro, como espécie

pioneira, mostra a capacidade de reação

e  recuperação  deste  ambiente  de

composição semelhante ao cerrado mas

com os indivíduos arbóreos e arbustívos

7

FOTO  03/4.4.1 -  Exemplificação  de  pau-terra-da-folha-miúda
(Qualea multiflora)
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em  maior  porte.  A  frequência  desta

vegetação está totalmente alterada em

cada  enclave  encontrado,

principalmente  na  transição  para  o

cerrado  típico.  A  caracterização  mais

comum  de  sua  estrutura   horizontal

está detalhada nos quadros anexos (QUADRO 03/4.4.1). 

QUADRO 03/4.4.1 - Densidades absolutas e relativas em área de cerrado modificado

ESPÉCIES DENSIDADE

Abs. Rel.

Carvoeiro 16,00 10,169
Sucupira preta 10,67 6,780

Murici 10,67 6,780

Peroba branca 9,33 5,932

Pau santo 8,00 5,085

Abiu-breu/Abiu rosadinho 8,00 5,085

Sucupira/Sucupira branca 8,00 5,085

Pau doce I 8,00 5,085

Caripé 8,00 5,085

Vinhático 5,33 3,390

Pau terra folha miúda 5,33 3,390

Jenipapo 4,00 2,542

Quina do cerrado 4,00 2,542

Mangaba 4,00 2,542

Pau cobra 4,00 2,542

Muricizinho 4,00 2,542

Pau terra liso/Vermelho 4,00 2,542

Marmeladinha 4,00 2,542

Araticum 2,67 1,695

Pau terra folha larga 2,67 1,695

Pequi 2,67 1,695

Jatobá do cerrado 2,67 1,695

Bacupari do cerrado 2,67 1,695

Ipê amarelo 1,33 0,847

Chapadinha 1,33 0,847

Mandiocão do cerrado 1,33 0,847

Sete casca 1,33 0,847

Paineira 1,33 0,847

Pau marfim/Vidreiro 1,33 0,847

Caviuna 1,33 0,847

QUADRO 03/4.4.1 - Continuação
Maceira 1,33 0,847

7

FOTO 04/4.4.1 - Pau cobra (Ouratea spectabilis)  em área de
cerrado típico.
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Dedaleiro 1,33 0,847

Lixinha 1,33 0,847

Caraiba/Paratudo 1,33 0,847

Ipê amarelo do cerrado 1,33 0,847

Pacari 1,33 0,847

Carne de vaca 1,33 0,847

TOTAL 100,000

4.4.2 - Campo-Cerrado

Na parte mais central da serra de Caldas, em área rebaixada, ocorre enclave

de  campo-cerrado sobre  latossolos  vermelho-amarelo  distróficos bastantes  ácidos.

São áreas com vegetação arbórea esparsa e cobertura graminácea intensa, também

conhecidas  por  campo-sujo  ou  cerrado-aberto.  É  uma  cobertura  vegetal  que

necessitará de maior detalhamento no futuro devido à situação de algumas espécies

existentes. Nesta tipologia é encontrada uma intensa exposição do tapete gramíneo-

lenhoso, com pequenos e rarefeitos arbustos de altura média de 2,0 metros. Somam a

presença de apenas 39 espécies, distribuídas em 14 famílias, no estrato dominante

(QUADROS 02/4.4.1 e 01/4.4.2 e GRÁFICO 01/4.4.2).

QUADRO 01/4.4.2 - Índice de valor de importância para campo cerrado.

ESPÉCIES DENSIDADE FREQUÊNCIA DOMINÂNCIA IVI

Abs. Rel. Abs. Rel. Abs. Rel.

Pau santo 31,69 31,212 100 12,871 0,103 27,582 23,889

Curriola 10,15 10,000 85 10,941 0,060 16,020 12,320

Araticum 8,00 7,879 77 9,911 0,042 11,143 9,644

Guatambu carteira 6,46 6,364 54 6,950 0,021 5,498 6,271

Barbatimão 5,85 5,758 62 7,980 0,016 4,376 6,038

Caviuna 3,38 3,333 46 5,921 0,026 6,934 5,396

Macieira 5,54 5,455 54 6,950 0,014 3,704 5,370

Caraiba 4,92 4,848 31 3,990 0,022 5,835 4,891

QUADRO 01/4.4.2 - Continuação
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Pau cobra 4,92 4,848 46 5,921 0,014 3,676 4,815

Canela-de-ema 4,92 4,848 8 1,030 0,006 1,682 2,520

Não identificada 1,85 1,818 23 2,960 0,005 1,265 2,014

Murici do cerrado 1,54 1,515 15 1,931 0,004 1,195 1,547

Abiu carriola 1,85 1,818 8 1,030 0,006 1,595 1,481

Guapeva 0,31 0,303 8 1,030 0,012 3,108 1,480

Quina 1,23 1,212 15 1,931 0,003 0,914 1,352

Pacari 0,62 0,606 15 1,931 0,001 0,377 0,971

Chapadinha 0,62 0,606 15 1,931 0,001 0,281 0,939

Abiu carriola vermelho 1,23 1,212 8 1,030 0,002 0,494 0,912

Jacarandá do cerrado 0,31 0,303 8 1,030 0,005 1,381 0,905

Capa rosa 0,92 0,909 8 1,030 0,002 0,436 0,791

Murici peludo 0,92 0,909 8 1,030 0,001 0,335 0,758

Pau doce 0,62 0,606 8 1,030 0,002 0,477 0,704

Pau terra folha miúda 0,62 0,606 8 1,030 0,001 0,316 0,651

Pameirinha 0,62 0,606 8 1,030 0,001 0,244 0,626

Murici da mata 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,194 0,509

Mandiocão 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,182 0,505

Mangaba brava/Dedaleiro 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,169 0,501

Pau terra liso/Vermelho 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,146 0,493

Mangaba 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,135 0,489

Muliana/Bananeira 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,135 0,489

Paina do cerrado 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,086 0,473

Sucupira preta 0,31 0,303 8 1,030 0,001 0,086 0,473

TOTAL 101,57 100,00 782 100,000 0,376 100,001 100,000
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GRÁFICO 01/4.4.2 - Índice do campo cerrado
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Destaca-se nesta tipologia o pau santo (Kielmeyera coriacea) com 23,89%

dos indivíduos arbustivos o IVI é tão superior ao das demais espécies que em alguns

pontos o local é chamada de “campo de

pau santo”(ver FOTO 01/4.4.2).

Por  ser  totalmente  cercada  de

cerrado-típico,  nas  áreas  de  transição

ocorre  com  destacada  frequência  o

butiá  (Alogopthera  sp.),  com

dominância de até 65 % dos indivíduos arbustivos.

4.4.3 - Campo-das-Caraíbas

Vegetação  de  campo-cerrado com  dominância  de  caraíbas  (Tabebuia

caraiba). Em faixa contínua de largura de 80 metros e comprimento aproximado de

2.000 metros, sobre solos hidromórficos, descortina-se  o campo das caraíbas, com

uma grande densidade desta espécie (51%) no estrato superior. 

Esta área é caracterizada pela captura da cabeceira do córrego Bagre que

liga-se com o  campo-cerrado das bordas da serra, numa beleza paisagística ímpar

num raro estado de preservação.

As espécies do estrato dominante são: caraíba (Tabebuia caraiba);  abiorana

vermelha  (Lucuma  laciocanea);  caviuna  (Dalbergia  violacia);  pau  santo

(Kielmeyera  coriacea);  abiu  rosadinho  (Pouteria  sp.);  barbatimão

(Sthryphodendron adstringens);  peroba do campo (Aspidosmperma  sp.);  faveiro

7

FOTO 01/4.4.2 - Vista do campo-cerrado com grande frequência 
de pau santo (Kielmeyera coriacea).
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(Dimorphandra  molis);  sucupira  preta  (Bowdichia  virgilioides) e  muricizinho

(Byrsonima sp.) (ver GRÁFICO 01/4.4.3).
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GRÁFICO 01/4.4.3 - Densidade relativa nos campos de caraíbas

4.4.4 - Vegetação nas Encostas e nas Borda do Topo

Esta vegetação da serra de Caldas é caracterizada principalmente por intensas

e constantes modificações vegetacionais, que são demonstrativas da influência e da

importância  das  formações  geológicas  no  comportamento  final  da  tipologia

vegetacional  e  na  composição  de  ecossistemas,  seja  qual  for  sua  dimensão,  até

mesmo de nichos ecológicos. 
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As composições vegetacionais das bordas da serra a seguir descritas, são tão

marcantes que as zonas de transição podem ser determinadas até em faixas lineares

com poucos metros de largura. 

A - Cerrado Típico sobre afloramento de metarenitos 

Nestes locais aparece o comportamento vegetacional diferenciado das demais

tipologias existentes na serra, considerando principalmente a menor frequência e o

maior porte dos indivíduos que pode chegar a seis metros de altura, com média de

quatro metros (FOTO 01/4.4.4).

O sub-bosque apresenta também menor frequência de indivíduos herbáceos,

principalmente porque ocorrem intensos afloramentos de rochas. Somente nesta área

foram encontradas duas espécies do gênero Cactus (carurú e coroa de frade) e uma

espécie  da  família  Orchidaceae,  mas  com  baixa  frequência(QUADRO  01/4.4.4  e

FIGURA 01/4.4.4).
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FOTO 01/4.4.4 - Vista de cerrado de escarpa.

QUADRO 01/4.4.4 - Vegetação de cerrado de escarpa

ESPÉCIES DENSIDADE DOMINÂNCIA 
Absol Relat Absol Relat

Araticum 4.00 1.739 0.010 3.196
Bacupari 3.00 1.304 0.002 0.515
Barbatimão 5.00 2.174 0.004 1.361
Cagaita 1.00 0.435 0.001 0.407
Capa Rosa 3.00 1.304 0.003 0.842
Caraiba 12.00 5.217 0.012 3.886
Caripé 1.00 0.435 0.001 0.328
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QUADRO 01/4.4.4 - Continuação

ESPÉCIES DENSIDADE DOMINÂNCIA 
Absol Relat Absol Relat

Carvoeiro 20.00 8.696 0.052 17.279
Caviuna 6.00 2.609 0.007 2.335
Chapadinha 1.00 0.435 0.002 0.542
Goiabinha 7.00 3.043 0.004 1.429
Gonçaleiro 1.00 0.435 0.001 0.107
Imbirucu 2.00 0.870 0.004 1.414
Jacarandá caviuna  1.00 0.435 0.001 0.274
Jatobá da mata 10.00 4.348 0.007 2.411
Jatobá do cerrado 9.00 3.913 0.017 5.502
Lixinha 1.00 0.435 0.001 0.195
Mangaba 1.00 0.434 0.001 0.181
Marmeladinha 8.00 3.478 0.006 1.887
Muliana/Bananeira 3.00 1.304 0.003 0.910
Muricizinho 1.00 0.435 0.001 0.130
Murici peludo 1.00 0.435 0.001 0.154
Murici do cerrado 1.00 0.435 0.001 0.118
Orelha de burro 1.00 0.435 0.001 0.450
Pacari 8.00 3.478 0.008 2.595
Paina do cerrado 1.00 0.435 0.001 0.142
Paineira 3.00 1.304 0.003 0.845
Pau cobra 5.00 2.174 0.004 1.246
Pau doce I 2.00 0.870 0.001 0.348
Pau doce II 3.00 1.304 0.004 1.273
Pau santo 12.00 5.217 0.010 3.474
Pau terra folha larga 11.00 4.783 0.014 4.800
Pau terra folha miúda 14.00 6.087 0.018 6.001
Pau terra liso/Vermelho 3.00 1.304 0.005 1.624
Peroba branca 15.00 6.522 0.019 6.362
Pequi 13.00 5.652 0.025 8.372
Quina 1.00 0.435 0.001 0.118
Rosadinho 1.00 0.435 0.003 0.840
Solofato 2.00 0.870 0.003 0.901
Sucupira amargosa 10.00 4.348 0.011 3.818
Sucupira branca 10.00 4.348 0.014 4.676
Sucupira preta 1.00 0.435 0.004 1.202
Vinhatico 12.00 5.217 0.017 5.492
TOTAL 230.00 100.000 0.302 100.000

Esta variação vegetacional está diretamente relacionada com o solo e a rocha

que  deu  origem  ao  solo,  na  condição  de  maior  disponibilidade  de  nutrientes  ou

colocando-os de forma eutrófica após a ação coluvial. Para representar a elevada
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FIGURA 01/4.4.4 - Demonstração de localização de cobertura florística em locais com
cerrado de escarpa.

significância  das  atividades   geológicas  nesta  vegetação  nas  pequenas  rampas

coluvionares, destaca-se ali a ocorrência da espécie coração negro (Peltogyne) com

exclusividade  em  toda  a  serra,  devido  às  condições  do  solo  (FIGURA  01/4.4.4,

QUADRO 01/4.4.4 e FOTO 02/4.4.4).

B - Campo das Arnicas 

Campos rupestres com dominância da espécie medicamentosa conhecida por

arnica arbórea (Lycnophora ericoide). Estão situados em locais de rochas afloradas,

surgindo  com  similaridade  paisagísticas  dos  campos  rupestres  de  altitude.  Esta

espécie  é  muito  conhecida  por  seu  valor  medicinal  e  por  este  motivo  de  grande

procura pela população local (FOTO 03/4.4.4).
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FOTO  02/4.4.4 -  Afloramentos  rochosos  com  dificuldade  de  desenvolvimento
vegetacional.

As espécies de maior ocorrência nestes campos, no estrato dominante,  são

arbustos, que possuem frequência bastante inferior às arnicas, como, por exemplo,

capa rosa (Vochysia sp); mangaba (Hancornia speciosa); pau santo (Kielmeyera);
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FOTO  03/4.4.4 -  Vista  em  detalhe  do  campo  de  arnica,  com  visualização  de
Lycnophora ericoide e Vellozia sp.

coriacea);  pau  cobra  (Ouratea  spectabilis);  quaresmeira  anã  (Tibouchina sp)

(QUADRO 01/4.4.4).
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C - Campos Gramíneo-lenhoso

São  vegetações  de  campo-limpo  com  abundante  cobertura  de  vegetação

rasteira. Podem se diferenciar em quatro sub-tipologias quando analisadas com suas

espécies dominantes ou de maior significância.

c.1 - Campo de Canela-de-Ema

Savana-parque ou campo-limpo com a dominância da canela-de-ema (Vellozia

sp) em duas aparências distintas : uma de porte mais alto e a outra anã. Caracteriza-

se por dois  fisiotipos  vegetacionais  diferenciados quanto  à densidade,  o porte e a

espécie de  Vellozia sp..  Esta modificação está diretamente  ligada aos solos onde

florescem. A de maior porte ocorre nos solos originados dos metassiltitos e a anã, nos

solos dos metarenitos (FOTO 04 e 05/4.4.4). O tapete gramíneo-lenhoso, que cobre

estas áreas é comum às demais áreas de campo-limpo, com modificação de algumas

espécies principalmente nos locais onde a  Canela-de-ema é de maior porte, porém

não ultrapassando altura de um metro.

c.2 - Campo-úmido

Vegetação  de  campo-limpo  em  solos  úmidos.  São  pequenos  enclaves

localizados  nas bordas  do topo  geralmente  no início  das  cabeceiras  de vales,  as

vezes com nascentes de água temporária.
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FOTO 04/4.4.4 - Campo de canela-de-ema (Vellozia sp.)

c.3 - Campo-limpo

É a tipologia vegetal que apresenta maior cobertura por área, sendo dominada

principalmente por gramíneas. Possui, também, alguns arbustos isolados, tortuosos e

de pouca altura.
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FOTO 05/4.4.4 - Campo de canela-de-ema-anã (Vellozia sp).

D - Vales sem Floresta-de-galeria

São  continuações  dos  campos-limpos  com  pequenas  modificações

vegetacionais  e  localizados  nas  bordas  do  topo  da  serra  de  Caldas.  Constituem

pequenos vales com ocorrência maior na parte sul da serra, onde somente em alguns
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casos  aparecem  plantas  arbustivas

com  maior  frequência,  mas  com

distribuição rarefeita (foto 06/4.4.4). 

4.4.5 - Vales com Floresta-de-galeria

Ocorrem  geralmente  próximo  ao  sopé  da  serra  de  Caldas,  formando  as

primeiras  faixas  ciliares.  Na parte  norte  os  vales  apresentam maior  frequência  de

indivíduos arbóreos, ocorrendo em faixas estreitas e ao longo do vale, com espécies

similares às das florestas-de-galeria da região.

Em vários pontos do sopé da serra aparecem áreas denominadas de “vales

secos”, caracterizados pela dominância de cerrados abertos com vegetação arbórea

isoladas e de pequeno porte (QUADRO 02/4.4.1 e GRÁFICO 01/4.4.5).

8

FOTO 06/4.4.4 - Campo-limpo em 2º plano na parte central da
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GRÁFICO 01/4.4.5 - Distribuição das espécies de Florestas-de-galeria

Destaca-se  nestes  vales  a  grande  ocorrência  de  carvoeiro  (Sclerolobium

paniculatum), entretanto, é importante observar a intensa variação vegetacional que

ocorre no local como o caso da lixinha (Davilla eliptica) nas proximidades de árvores

de sub-bosques úmidos como o pau de papel amarelo (Tibouchina sp).

Em alguns locais,  junto ao sopé da serra, iniciam algumas matas de galeria

com até 20 metros de largura em cada margem do vale com curso de água. Esta

formação  vegetal  tem  característica  bastante  singular,  pois  apresenta  espécies

consideradas  raras  e  quase  endêmicas,  necessitando  de  maiores  estudos  para

resultados  mais  conclusivos.  Pode-se  citar  no  caso,  o  pau-de-papel-amarelo

(Tibouchina sp) e a pimenta-de-macaco-rasteira (Piper sp), ambas de sub-bosque. A
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composição vegetacional desta faixa ciliar apresenta menor diversidade à medida que

se afasta da serra (GRÁFICO 02/4.4.5).

GRÁFICO 02/4.4.5 - Distribuição vegetacional em "Vales Secos"

Seguindo  a  faixa  ciliar  para  fora  dos  limites  do  Parque,   surge  outra

composição vegetacional diferenciada, mas semelhante às matas ciliares das tipologia

de maior  cobertura  de Goiás,  podendo  ser  encontradas  espécies  como o  palmito

(Euterpe edulis) a paineira (Chorisia speciosa), o bingueiro (Cariniana comunis) e

outras.
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Destaca-se  a  importância  destes  vales  com  floresta-de-galeria para  o

ecossistema da serra de Caldas e como tal devem ser conservados. É lastimável que

pontos  mais  representativos  destes  vales  estejam em total  degradação  pela  ação

antrópica e com controle difícil, por estarem fora dos limites do Parque da serra de

Caldas.

4.4.5.1 - Veredas

As veredas constituem uma variação dos vales com floresta-de-galeria, sendo

uma  formação  vegetacional  típica  dos  cerrados  brasileiros,  onde  a  vegetação

arbustiva  e  subarbustiva  está  sempre

viçosa  devido  à  presença  de  água

durante  todo o  ano e a  existência  dos

buritís  (Mauritia  vinifera), marcando  a

linha do fluxo de água ou do talvegue

úmido(FOTO 01/4.4.5.1).

As  veredas  na  serra  de  Caldas  são  de  pouca  ocorrência,  mas  de  muita

significância para o ecossistema local, principalmente pela disponibilidade de água. As

espécies mais comuns a esta tipologia são: buriti (Mauritia vinifera); melastomaceae,

Cecropia sp, gramíneas e samambaias.

4.4.6 - Cerrado das Encostas

Formação de cerrado-aberto distribuído em vários locais das encostas da serra

de Caldas com uma distribuição vegetacional  diferenciada.  Predominam o  cerrado

9
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com  alguns  enclaves  de  campo-limpo e  campo-de-canela-de-ema,  percebendo-se

uma intensa mistura de espécies,  o que torna necessário redefinições na estrutura

horizontal desta tipologia (QUADRO 01 e 02/4.4.6)e GRÁFICO 01/4.4.6).

GRÁFICO 01/4.4.6 - Cerrado típico de encostas

QUADRO 01/4.4.6 - Distribuição vegetacional em cerrado típico de encostas
ESPÉCIES DENSIDADE FREQÜENCIA DOMINÂNCIA I V I

Abs. Rel. Abs. % Rel. Abs. Rel.

Não identificada 8,00 4,364 83 4,882 0,008 2,748 3,998

Leiteiro 0,67 0,364 17 1,000 0,001 0,143 0,502

Carne de vaca 2,67 1,455 33 1,941 0,002 0,844 1,413

Chapadinha 6,00 3,273 83 4,882 0,007 2,481 3,546

Guatambu 1,33 0,727 17 1,000 0,001 0,387 0,705

Capa rosa 4,67 2,545 50 2,941 0,008 3,094 2,860

Mandiocão 2,00 1,091 33 1,941 0,002 0,676 1,236

Fava de bolota 1,33 0,727 33 1,941 0,002 0,714 1,127

Vinhático 0,67 0,364 17 1,000 0,001 0,403 0,589

Ressecado 2,67 1,455 33 1,941 0,003 1,186 1,527

Lixeira 1,33 0,727 17 1,000 0,001 0,387 0,705

Pau terra folha larga 6,67 3,636 50 2,941 0,013 4,583 3,720

QUADRO 01/4.4.6 - Continuação
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Pequi 12,67 6,909 50 2,941 0,025 9,164 6,338

Solofato 0,67 0,364 17 1,000 0,001 0,215 0,526

Mangaba 5,33 2,909 50 2,941 0,005 1,818 2,556

Laranjinha do cerrado 11,33 6,182 67 3,941 0,014 4,937 5,020

Macieira 2,67 1,455 50 2,941 0,002 0,797 1,731

Brinco de galinha 1,33 0,727 17 1,000 0,001 0,415 0,714

Marupa 1,33 0,727 17 1,000 0,001 0,432 0,720

Carvoeiro 1,33 0,727 33 1,941 0,004 1,414 1,361

Sucupira branca 14,67 8,000 83 4,882 0,028 10,122 7,668

Mangaba brava 0,67 0,364 17 1,000 0,001 0,156 0,507

Lixinha 6,00 3,273 33 1,941 0,005 1,897 2,370

Pau terra folha miúda 9,33 5,091 50 2,941 0,015 5,534 4,522

Sucupira preta 4,00 2,182 67 3,941 0,006 2,280 2,801

Guatambu carteira 2,67 1,455 33 1,941 0,002 0,720 1,372

Pau doce 20,67 11,273 83 4,882 0,028 10,114 8,757

Goiabinha 1,33 0,727 33 1,941 0,001 0,260 0,976

Jatobá do cerrado 2,00 1,091 33 1,941 0,002 0,882 1,305

Pau cobra 11,33 6,182 100 5,882 0,011 4,073 5,379

Bacuri 2,67 1,455 50 2,941 0,002 0,685 1,694

Miconia 7,33 4,000 50 2,941 0,012 4,526 3,822

Murici do cerrado 2,00 1,091 50 2,941 0,002 0,618 1,550

Pau terra liso/Vermelho 2,67 1,455 17 1,000 0,012 4,500 2,318

Curriola 11,33 6,182 100 5,882 0,03 10,839 7,634

Ipê amarelo do cerrado 1,33 0,727 17 1,000 0,001 0,312 0,680

Pau doce I 1,33 0,727 33 1,941 0,003 1,093 1,254

Quaresmeiro Anã 0,67 0,364 17 1,000 0,001 0,156 0,507

Pichirica 6,00 3,273 50 2,941 0,011 4,198 3,471

TOTAL 183,34 100,000 1700 100,000 0,273 100,000 100,000

QUADRO 02/4.4.6 - Espécies de maior ocorrência no sub-bosque das áreas de cerrado
N°. FAMÍLIA NOME  COMUM NOME CIENTÍFICO 

1 Euphorbiaceae Algodãozinho Cochochlosperma regium

2 Burseraceae Amescla do campo Protium sp

3 Myrtaceae Araça rasteiro Campomanesia sp

4 Annonaceae Araticunzinho Annona sp

5 Compositae Assapeixe do cerrado Vernonia sp

6 Hippocrateaceae Bacupari rasteiro Salacia sp

7 Bate caixa/Gritadeira Policourea rigida

8 Connaraceae Brinco de galinha Connarus sp

9 Bromeliaceae Bromelia anã NI

10 Anacardiaceae Cajuzinho rasteiro amarelho Anacardium ..

11 Anacardiaceae Cajuzinho rasteiro vermelho Anacardium ..

12 Lauraceae Canela preta do cerrado Ocotea sp

QUADRO 02/4.4.6 - Continuação
13 Gramineae Capim agreste
14 Gramineae Capim flexinha Echionalaena inflexa

15 Ebenaceae Caqui  bravo Diospyrus sp

16 Proteaceae Carne de vaca Roupala brasiliensis
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17 Bignonaceae Carobinha Jacarandá sp

18 Fabaceae Carvoeiro do cerrado Esclerolobium sp 

19 Cactaceae Carurú Cacuts sp

20 Bignoniaceae Cipó japecanga Smylax sp

21 Cactaceae Coroa de frade Cactus sp

22 Malpighiaceae Cipó prata Mascagnia benthamiana

23 Rubiaceae Douradão Ferdinandusa elliptica

24 Rubiaceae Douradinha Paulicuria rigida

25 Caesalpiniaceae Faveiro Dimorphandra mollis

26 Myrtaceae Gabiroba branca Campomanesia sp

27 Myrtaceae Gabiroba graúda Campomanesia cambessedeana

28 Rubiaceae Genipapo bravo Tocoyea sp

29 Bromeliaceae Gravatá Bromelia balansae

30 Malvaceae Guanxuma branca Sida sp

31 Malvaceae Guanxuma do cerrado Sida sp

32 Palmaceae Indaia N.I

33 Caesalpiniaceae Jatobá do cerrado Hymenaea stigonocarpa

34 Rubiaceae Laranjinha Styrax sp

35 Dilleniaceae Lixinha Davilla eliptica

36 Solanaceae Lobeira Solano sp

37 Solanaceae Manacá Brunfelsia sp

38 Meliaceae Marinheiro do campo Guarea sp

39 Sapotaceae Marmelada do campo Alibertia sp

40 Mercúrio

41 Mimosaceae Mimosa Mimosa sp

42 Mimosaceae Mimosa Mimosa densa

43 Caesalpinoidaceae Miroró Bauhinia sp

44 Orchidaceae Orquidea talo roxo Epidendrum sp

45 Orchidaceae Orquidea terrestre Cyrtopodium sp

46 Vochysiaceae Pau de tucano Vochysia  tucanorum 

47 Caryocariaceae Pequi Caryocar brasiliensis

48 Myrtaceae Pitanga do cerrado Eugenia sp

49 Euphorbiaceae Sete sangria/ Sangra D'água Croton sp

50 Apocynaceae Tiborna Hymatanthus obovata

51 Caesalpiniaceae Unha de vaca Bauhinia sp

52 Rubiaceae Vassourinha

53 Apocynaceae Velame Nacrosinphonia sp

54 Opiliaceae Veludinho Guetarda sp

As  espécies  mais  importantes  são:  pau  doce  (Vochysia  eliptica);  curriola

(Paouteria  ramiflora);  sucupira  branca  (Pterodum  pubescens); laranjinha  do

cerrado (Styrax sp) e pau cobra (Ouratea spectabilis) (FOTO 01/4.4.6).
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FOTO 01/4.4.6 - Cerrado das Encostas.

4.4.7 - Enclave de Floresta Secundária

Formação desenvolvida em vale aberto na encosta sul da serra de Caldas,

como uma pequena formação florestal em desenvolvimento (FOTO 01/4.4.7).

Este  enclave  diferencia-se  das  demais  formações  por  se  tratar  de  dossel

vegetacional,  que foi  totalmente

degradado  pelo fogo  e  outras

ações  antrópicas. Com o abandono

houve  um desenvolvimento

natural  de regeneração,

tanto  vegetal  como do  ecossistema

local, em grande intensidade.
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A ação do fogo teve influência tão devastadora que poucos são os indivíduos

de espécies “clímax” existentes nesta formação, bem como a inexistência de dossel

intermediário.  A única  palmeira  encontrada é resultado  da regeneração  natural  da

guariroba (Syagrus oleracea).

O estágio secundário desta formação está caracterizado principalmente pelo

grande  número  de  espécies  secundárias  e  o  começo  da  extinção  das  espécies

pioneiras  como  o carvoeiro  (Sclerolobium paniculatum)  e  a  baixa  densidade  de

espécies “clímax”. 

Foram  encontradas  quatro  espécies  do  gênero  Bambusa,  sendo  duas

introduzidas e duas de tabocas anãs nativas e comuns em sub-bosques. As espécies

de  maior  dominância  são:  rapadura  (Pouteria  sp);  carvoeiro  (Sclerobium

paniculatum);  marinheiro  (Guarea  duckei);  marmeladinha  (Alibertia  sp);  sobre

(Emmotum nitens);  pau d’oleo (Copaifera  langsdorffii); maria  preta  (Terminalia

brasiliensis); açoita cavalo (Luehea sp) e amescla aroeira (Protium sp) (Ver quadros

anexos).

4.4.8 - Floresta Estacional Decidual

Formação importante para a serra de Caldas, mesmo que esteja um pouco

afastada dos limites do Parque.  Fica a sudoeste,  próximo à antiga estrada para o

povoado de Campo-limpo,  logo além dos limites  do Parque Estadual  da Serra  de

Caldas. Constitui-se de um enclave de Floresta Estacional Decidual em ótimo estágio

de  conservação  e  desenvolvida  sobre  latossolos  vermelho  eutrópicos.  É  um
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remanescente  quase ímpar  e representa  extrema importância  biótica  para  o local,

apesar de estar sendo muito procurada para a extração de madeira. (FOTO 01/4.4.8).

As espécies de maior ocorrência, são na verdade potencial madeireiro, quais

sejam:  aroeira  (Miracrodruon  urundeva);  angico  vermelho  (Anadenanthera

peregrina);  gonçaleiro  (Astronium  fraxinifolium);  mamoninha  (Dilodrendron

bipinnatum) e taipoca (Tabebuia aurea) (ver quadros anexos).

FOTO 01/4.4.8 - Floresta Decidual Estacional.

É uma formação vegetal  em sério risco de degradação total  devido ao seu

elevado potencial  madeireiro com mais de 50 m3/ha de volume comercial.  A única

forma de se garantir a conservação será a medida de integrá-la ao Parque Estadual

da Serra de Caldas.
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4.4.9 - Vegetação dos “Canions”

Vegetação diferenciada da demais situada nos grotões e vales mais abertos da

serra de Caldas.  Os “Canions”  que estão situados na parte sudoeste  da serra de

Caldas, apresentam uma paisagem exuberante nos quais se desenvolvem formação

vegetacional diferenciada das demais tipologias existentes na serra(FOTO 01/4.4.9).

Na  grande  abertura  dos  “Canions”  ou  anfiteatro  podemos  distinguir  as

seguintes formações vegetacionais  partindo-se da parte mais elevada do anfiteatro

para o fundo mais estreito(FOTO 02/4.4.9): 

Em 01 tem-se áreas de  cerrado em várias formações,  ocorrendo desde os

campos-limpos com canela-de-ema  (Vellozia sp) até o cerrado típico. 

Em 02 tem-se zona de transição do cerrado para floresta ciliar, dominado por

espécies  como:  carvoeiro  (Sclerobium  paniculatum);  mandiocão  do  cerrado

(Didimopanax  macrocarpum);  quaresmeira  arbustiva  (Tibouchina  sp);  carne  de

vaca (Roupala montana); sucupira branca (Pterodum pubescens); pequi (Cariocar

brasiliensis);  joão  mole  (Neea  sp);  hirtella  (Hyrtela  granulosa  sp);  embaúba

(Cecropia sp); (Cruzia sp); pau pombo (Tapirira guianesis) e laranjinha (Styrax sp).

Neste local o tapete gramíneo-lenhoso é menos intenso, com o início das espécies

arbustivas e dominância da samambaia branca.

Em 03 tem-se ocorrência de árvores de grande porte, com até 30 metros de

altura e CAP de 2,8 metros. Devido à dificuldade de circulação pelo local, pode-se

encontrar ali condições de vegetação em total estágio ”clímax”, caracterizada por dois

estratos: um dominante, outro de sub-bosque.
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FOTO 01/4.4.9 - "Canion" com suas vegetações próprias.

9



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

FOTO 02/4.4.9 - Anfiteatro de "Canion" na parte norte da serra.
01 - Campo úmido
02 - Cerrado típico
03 - Enclave de floresta
04 - Cerrado de encosta
05 - Vale seco

No estrato dominante: abiu rosadinho (Pouteria sp); joão farinha (Qualea sp);

canela  de  velho  (Aspidosperma  discolor);  canela  preta  (Ocotea  sp);  amescla

(Protium  heptaphyllum);  rapadura  (Licania  sp);  pindaíba  do  brejo  (Xylopia

emarginata);  freijó  (Cordia  sp);  bacupari  da  mata  (Salacia  eliptica);  vaca leiteira
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(Brosimum sp); landi (Calophyllum brasiliensis);  pau pombo (Tapiri guianensis);

tento (Ormosya sp) e ingá miúdo (Inga sp) (Ver quadros anexos).

No sub-bosque, com baixa frequência vegetacional, ocorrem as dominâncias

de:  palmitinho (Euterpe  sp); samambaia (coletada); samambaia-açú (Cyathea  sp) e

canela de saracura (Piper sp) (FOTO 03/4.4.9).

FOTO 03/4.4.9 - Sub-bosque no interior dos "canions".
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4.4.10 - Cerradão

Também denominado de cerrado denso que, apesar de estar fora dos limites

do Parque da Estadual  da Serra de Caldas,  é uma formação muito importante ao

ecossistema do Parque.

4.5 - FAUNA

4.5.1 - Aspectos Gerais

A serra de Caldas apresenta características específicas sob variados aspectos.

Praticamente toda a área da serra ocupa um altiplano com ambiente de Cerrados, nas

diferentes formações fitofisionômicas que compõem este bioma. Os limites do Parque

Estadual  da  Serra  de  Caldas  são  representados,  via  de  regra,  por  encostas

normalmente íngremes, de difícil acesso humano, ou por fundos de vales no sopé da

serra. Estas proteções naturais dos ambientes componentes da serra, propiciaram de

forma eficiente, a conservação de elevada parcela dos “habitats” faunísticos no local. 

No  topo  plano  da  serra  de  Caldas,  constata-se  um  ambiente  com  uma

simplificação média, onde a pressão antrópica foi atenuada pelos fatores ambientais,

componentes desse ecossistema. Ali, o cerrado, no sentido restrito, é predominante e

compõe ambientes favoráveis à comunidade faunística local, com algumas limitações,

que serão evidenciadas adiante.

Nas encostas  da serra  os “habitats”  faunísticos  sofreram uma simplificação

branda em virtude de fatores ambientais naturais, como a erosão e a ação antrópica

em alguns setores. Em alguns pontos das encostas, em função de ravinamentos e
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afloramento  do  lençol  freático,  a  vegetação  arbórea  se  desenvolveu,  constituindo

atualmente refúgios e dessedentação de elevada parcela da comunidade faunística,

especialmente nos períodos de estiagem.

A existência de vias de circulação e as torres da Embratel e de televisão no

alto da serra de Caldas e ainda as construções de apoio da FEMAGO, são fatores de

pressão antrópica sobre a comunidade faunística local.

No sopé da serra, em todo o seu entorno, há alto índice de simplificação da

fauna devido à ação antrópica exercida pela pressão de atividades agropecuárias, de

empreendimentos  turísticos  e  recreativos  diversos  e  de  loteamentos  urbanos.

Acrescido a isto,  temos também algumas  trilhas  mal  dimensionadas,  de acesso a

alguns pontos das serra de Caldas para turistas, sem o devido acompanhamento por

pessoas adequadas e treinadas para esta finalidade. Alguns exemplos de degradação

e  simplificação  no  sopé,  estão  na  Pousada  do  Rio  Quente  e  nos  locais  das

cachoeiras,  que no passado eram zonas de refúgio e dessedentação para a fauna

regional, mormente nos períodos de estiagem.

O que se verifica na serra de Caldas é que alguns componentes ambientais

específicos, constituem elementos de sustentação ou restrição à cadeia ecológica do

ecossistema local, destacando-se:

1º. -  OFERTA DE ÁGUA - Além da flora, a fauna, com mais intensidade, se

ressente da escassez de água em toda a serra de Caldas,  principalmente no topo e

no  período  da  estiagem.  Quando  a  estiagem  se  torna  prolongada,  algumas

populações são obrigadas a percorrer longos percursos em direção às encostas ou ao
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sopé da serra para suas necessidades de dessentação.  Com isto algumas destas

populações  vão  sendo  simplificadas,  ou  pela  migração  de  indivíduos  para  outras

áreas, ou por caça e atropelamentos.

Os pontos mais importantes para a dessentação da fauna são: a área da base

de apoio da FEMAGO, onde se tem uma vereda de um lado e uma nascente do outro,

que abastecem as cachoeiras; as nascentes no alto da serra sobre a Pousada do Rio

Quente,  cujas caixas foram destruídas sem razão e precisam ser recuperadas;  na

área  dos  “Canions”;  na  “Rua  de  Pedra”  e  nas  cabeceiras  do  ribeirão  do  Bagre.

Existem outras nascentes temporárias, menos importantes, nas encostas da serra.

2º. - PRESSÃO ANTRÓPICA - A existência das torres de telecomunicação no

alto da serra, as vias de circulação, as construções da base de apoio da FEMAGO, as

trilhas atuais, as visitações sem critérios, a falta de zoneamento e uma fiscalização

deficiente,  contribuem  para  a  alteração  das  condições  bióticas  das  comunidades

faunísticas locais, permitindo a simplificação de populações de animais silvestres, ou

mesmo a possível exclusão de algumas. É esta pressão antrópica, que além de atuar

diretamente  sobre  a  comunidade  faunística  da  serra,  ocasiona  a  alteração  dos

“habitats”  faunísticos,  pela  interferência  na  vegetação,  através  da  coleta  vegetal

indiscriminada.

O fogo constitui outro agente de degradação da comunidade faunística da serra, sendo que em

tempos atrás, esta ação foi mais intensa e deve ter ocasionado a mortandade de populações de espécies

faunísticas  de  hábitos  terrícolas  e  de  maior  dificuldade  de  locomoção.  Além  da  morte  de  animais

silvestres,  as  queimadas  irracionais  ocasionam  a  alteração  de  “habitats”  e  a  redução  da  oferta  de
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alimentos, especialmente  para as espécies

de  hábitos  herbívoros,  frugívoros  e

insetívoros,  num  período  imediato  às

queimadas (FOTO 01/4.5.1).

A caça furtiva e a captura  de espécimes constituiu,  no passado não muito

longe,  forte  ameaça  à  integridade  da

comunidade  faunística  local,

especialmente às populações com espécies de valor  cinegético ou utilizadas como

xerimbabo.

3º. -  ANTROPIZAÇÃO DO ENTORNO DA SERRA DE CALDAS - À partir da

década  de  80,  o  processo  de  antropização  no  entorno  da  serra  de  Caldas  foi

crescente, em virtude da maior exploração das águas termais. As atividades turísticas

ocasionaram  a  ocupação  de  áreas  por  novos  empreendimentos  turísticos  e  pelo

crescimento urbano das cidades de Caldas Novas e Rio Quente. Isto tudo provocou a

simplificação dos ecossistemas localizados no sopé da serra e por consequência, da

biodiversidade.

Como a área do Parque da Serra de Caldas, com seus recursos naturais, não

é suficiente para abrigar populações em crescimento, especialmente as que ocupam

maiores áreas de domínio, há a migração de indivíduos para as áreas limítrofes, onde

se tem alto índice de antropização e de condições não ideais de sobrevivência.  É

bastante comum se observar animais silvestres mortos por atropelamentos, ao longo

das rodovias que margeiam o Parque.
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4º.  -  TOPOGRAFIA  LOCAL -  As  encostas  da  serra  de  Caldas  têm  uma

topografia,  que além de dificultar  o acesso  humano ao topo,  constituem áreas de

refúgio às variadas populações faunísticas,  não só aquelas que habitam o Parque,

mas também as circunvizinhas (FOTO 02/4.5.1).

Várias grotas existentes em toda

a  encosta  da  serra  de  Caldas,

especialmente  aquelas  com  cobertura

vegetal  arbórea  e  presença  de  água

permanente,  constituem  zonas  de

refúgio  e  dessedentação  para  uma

razoável  parcela  da  comunidade

faunística regional (FOTO 03/4.5.1).

O  mais  importante  na  Serra  de

Caldas  é  o  difícil  acesso  humano  ao

seu  topo,  o  que  propiciou  uma

excelente conservação dos  habitats da

fauna em diversas grotas, favorecendo várias populações de animais silvestres.

5º. A CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DE CALDAS - A criação

do  Parque  Estadual  da  Serra  de  Caldas  propiciou  a  conservação  de  parcela

significativa dos habitats locais, favorecendo a comunidade faunística da área.
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FOTO 02/4.5.1 - A dificuldade de acesso propiciou a redução da
antropização dos habitats faunísticos em várias áreas.

FOTO 03/4.5.1 -  Apesar  da escassez  de água no período de
estiagem,  o  cágado  de  barbicha  (Phrynops  geoffroanus),
integra a fauna local.
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Também a fiscalização promovida pela FEMAGO, mesmo que ainda não seja

a ideal,  tem coibido ações predatórias sobre a fauna, favorecendo a permanência de

populações no Parque, e que sem ela estariam eliminadas.

A conservação da comunidade faunística, que será administrada pelo Parque

da Serra de Caldas, numa região em franco processo de antropização, propiciará a

proteção de espécies da fauna do cerrado, ameaçadas de extinção, pela total falta de

atenção a este bioma importante e quase sempre preterido em relação a outros.

4.5.2 - Os Principais Grupos Taxonômicos da Fauna -  Os quadros a seguir dão as

informações sobre o levantamento realizado na serra de Caldas da sua fauna atual.
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Passeriformes 01 - QUADRO 01/4.5.1 - Principais Grupos Taxonômicos da Fauna Local

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Rheidae Rhea  americana Ema R Ce/Fa/Pa 25% 2.5 PR./Ent;Ins;Fru;Car - Nidifica no solo com postura de 20 a 30

ovos.

Tinamidae Crypturellus parvirostris Inhambú R Matas/Pa/Ce 83% 11.76 PR/Sit;Ent;Ins

Rhynchotus rufescens Perdiz R RC/Ce/Pa 100% 15.81 PR/Sit;Ent;Ins/Nidifica no solo, de julho a agosto e em dezembro. 

Threskiornitidae Theristicus caudatus Curicaca P Pa;RC;AC 16% 1.74 M/Ent;Ins;Ofi

Cathartidae Coragyps atratus Urubu-comum R;P AR;Pa;RC; 100% 22.36 N;O/SAP/Nidifica nas encostas e no solo, com postura de 2 a 3

ovos.

 

Cathartes aura Urubu-cabeça-vermelha R FA/CA/CS/Pa 8% 2.00 PR/SAP

Sarcoramphus papa Urubu-rei R PR 41% 4.52 BC/SAP

Accipitridae Ictinia plumbea Gavião-pomba R Ce;AC;CD;CRF

A;RC

8% 0.80 M/Ent;Mic;Mac

Buteo magnirostris Gavião-piê R/P Ce;AC;CD;CR;

PA/RC

33% 3.30 PR/Ent/Mic

Falconidae Polyborus plancus Carcará R/P Ce;AC;CD;CR;

FA;RC

83% 8.30 PR/ONI/Nidifica em árvores, de julho a agosto, com postura de 1 a

2 ovos.

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro R/P Ce;AC;CD;CR;

FA;RC

100 10.00 PR/Ent;Fru/Car/Migratória

Falco sparverius Quiriquiri R/P CR;RC;AR;Ce 100% 12.88 PR;Ent;Car;Ins/Nidifica em ocos de árvores

Falco femoralis Gavião-de-coleira R/P 25% 2.5 M/Ins;Car/Migratória

Cracidae Penelope superciliaris Jacu R MG;MC 8% 0.8 PR/Fru;Gra;Ent;Ins;Mic/Nidifica em árvores com 3 a 8 metros

Cariamidae Cariama cristata Seriema R Ce;CD;CR;Pa;

CS;RC;FA;CL

1000% 20.39 PR/Ent;Fit;Car/Nidifica em árvores baixas, com postura de 2 a 4

ovos.
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QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero P AC;LR;Pa;AR;

RC;CL;FA    

50% 8.66 M/Ent;Pis/Migratória, nidifica no solo em campo aberto.Postura

de 3 a 4 ovos.

Scolopacidae Gallinago sp. Galinhola R LR;BA 25% 3.20 PR

Columbidae Columba picazuro Asa-branca R/P Ce;AC;CD;RC;

PO;PA

100% 22.36 PR/Gra;Fru/Nidifica em árvores baixas no cerrado

Columba cayennensis Pomba-do-bando R Ce;AC;CD;RC;

PO;PA

50% 6.44 PR

Columba plumbea Pomba-do-bando R/P Ce;MG;MC;FA;

RC;PA

75% 10.60 PR/Gra;Fru

Columbina talpacoti Rolinha R/P AC;AR;FA;CA;

RC;PA;PO

50% 8.15 PR;O/Gra;Fru/Nidifica em galhos de árvores. Postura geralmente

de 2 ovos

Scardafella squamata Fogo-apagou R/P Ce;AC;BN;Bu; 50% 9.11

AR;FA;CA;PO;

RC;PA

100% 14.42 PR/Gra;Fru/Ninho construído pelo casal em forquilhas

horizontais.Postura geralmente de 2 ovos.

Leptotila verreauxi Juriti R/P Ce;AC;CD;RC;PO 100% 20 PR/Gra;Fru/

Leptotila rufaxilla Juriti R/P Ce;AC;CD;RC 100% 44.72 PR/Gra;Fru/

Ara ararauna Arara-canindé R/P Ce;BC;RC;BU 33% 3,30 PR;Fru/Valor como xerimbabo. Sujeita ação antrópica

Psittacidae Ara nobilis Maracanã R Ce;BC;RC;Bu 100% 44.72 N/Fru;gra/Valor como xerimbabo.Sujeita à ação antrópica. Nidifica

em troncos de árvores

Aratinga leucophthalmus Maritaca R Ce;BC;RC;Bu 100% 50.00 N/Fru;gra/Valor como xerimbabo.Sujeita à ação antrópica. Nidifica

em troncos de árvores. 

Aratinga aurea Periquito-estrêla R/P Ce;MS;AC;PO;

RC;AR

25% 4.06 N;PR/Fru;Gra/ Valor como xerimbabo. Sujeita à ação antrópica.

Nidifica em termiteiros e em árvores do cerrado.

Amazona aestiva Papagaio-verdadeiro R Ce;MS;MG;MC;

CR;Bu

100% 20.00 PR/Gra/Valor como xerimbabo.Sujeita à ação antrópica. Nidifica

em buracos em encostas.
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Brotogeris versicolorus Periquito R/P Bu;PO;RC;PA;
Ce

41% 14.31 PR/Fru;gra/Valor como xerimbabo.Sujeito à ação
antrópica.Árboreo, nidifica em termiteiros. Reprodução de julho a

outubro.

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Cuculidae Crotophaga ani Anu-preto R/P Bu;AR;PO;RC;P

A

100% 24.49 PR/Ent;Car

Piaya cayana Alma-de-gato R MS;MG;MC; 50% 5.00 PR/Ent;Car

Guira guira Anu-branco R/P Ce;AC;AR;FA;PO

;RC;PA;Bu;

83% 15.54 PR/Ent;Car/Nidifica em locais altos, com postura geralmente de

15 ovos.

Strigidae Glaucidium brasilianum Caborezinho R Ce;CD;CA;CS 8% 0.80 PR/Ent;Car/Arborícola

Athene cunicularia Coruja-buraqueira R AR;FA;RC;PA 100% 10.00 PR;N/Ent;Car/Terrícula, de hábitos diurnos. Nidifica em

termiteiros e no chão.

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis Curiango R Ce;MS;MG;MC;C

D;FA;CA

100% 18.24 PR/Ent/Hábitos noturnos. Postura de 2 ovos. Reprodução de

outubro a fevereiro. Nidifica no solo.

Caprimulgus rufus João-corta-pau R Ce;MS;MG;MC;C

D;FA;CA

100% 12.24 PR/Ent/Hábitos noturnos. Nidifica no solo.

Caprimulgus parvulus Bacurau-claro R Ce;MS;MC;MG;C

D;FA;CA

100% 14.14 PR/Ent/Hábitos noturnos. Nidifica no solo.

Hydropsalis brasiliana Curiango-tesoura R Ce;MS;MG;MC;C

D;FA

16% 2.82 PR/Ent;Ins/Hábitos noturnos. Nidifica no solo.

Trochilidae Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura R/P Ce;MG;MC;CDC

R;AR;PO;RC

100% 24.49 PR;O/Ent;Nec/

Phaethornis pretei Beija-flor-de-rabo-branco P MS/

CR;AR;PO;BC;C

e

16% 2.29 O/Nec;ent

Phaethornis ruber Beija-flor P MC;MG;MC;BC 8% 0.80 O/Ent;Nec

Colibri serrirostris Beija-flor-de-orelha-azul R MS;CR;CA;BC 100%   17.82 PR/Ent;Nec/Migratória. A femea constrói o ninho em forquilhas de

até 2cm do solo. Reproduz de dezembro a abril.
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Thalurania furcata Beija-flor R/P Ce;MG;MC;CD:C

R

83% 11.73 PR/Ent;Nec

Amazilia fimbriata Beija-flor R/P Ce;MS;MG;MC;C

D;CR;PO

66% 11.48 PR;O/Ent;Mic;Nec/Migratória. Nidifica próximo à ponta de galhas.

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Alcedinidae Megaceryle torquata Matraca R/P BA/LR 25% 2.50 PR/Pis;Ins/Migratória. Nidificação em barrancos de rios e de

estradas.

Chloroceryle amazona Martim-pescador-verde R/P BA;LR 16% 1.60 PR/Pis

Chloroceryle americana Martim-pescador-pequeno R/P BA;LR 16% 1.60 PR/Pis

Momotidae Momotus momota Udú R MS;MG;MC 25% 2.5 PR/Ent;Fru;Mic/Nidifica em barrancos. Reproduz de setembro a

fevereiro, com postura de geralmente 3 ovos.

Baryphthengus ruficapillus Juruva R MS;MG;MC 16% 1.6 PR/Ent;Fru/Nidifica em barrancos.

Galbulidae Galbula ruficauda Bico-de-agulha R/p BA;LR 100% 18.24 PR/Ent/Nidifica em ocos detroncos de árvores.

Bucconidae Nystalus chacuru João-bobo R MS;CR;CD 100% 14.14 PR/Ent

Nystalus maculatus Rapazinho-dos-velhos R MS;CR;CD 8% 0.80 PR/Ent

Monasa nigrifrons Bico-de-brasa R MS;MG;MC 100% 17.32 PR/Ent;Mic

Ramphastidae Ramphastos toco Tucanuçu R Ce;FA;RC;CR 100% 20.00 PR/Fru;Ent;Mic/Nidifica em ocos de troncos de árvores e em

barrancos. Reproduz de agosto a novembro.

Picidae Celeus flavescens Pica-pau-de-topete-

amarelo

R Ce;MS;CD;CR 16% 1.60 PR;Ent;Fru/ Nidifica em troncos de árvores, com postura de 2 a 4

ovos.

Celeus flavus Pica-pau-carijó R Ce;MS;MG;MC;

CD;CA

16% 1.60 PR/Ent;Fru/Nidifica em troncos de árvores.

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo R Ce;CD;CR;CA; 100% 28.28 PR/Ent;Fru/Nidifica em troncos de árvores e termiteiros.
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RC;PA

Dryocopus lineatus Pica-pau-da-banda-branca R/P Ce;NS;CD;CR;

CA;PA;Bu;MC

33% 3.30 PR/Ent/Nidifica em árvores na borda de matas ciliares. Reproduz

de julho a outubro.

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus Pica-pau-cata-barata R MC;MG;CRCD 8% 0.8 PR/Ent/Nidifica em ocos de árvores

Xiphorhynchus guttatus Arapaçu R MC;MG;CRCD 25% 2.87 PR/Ent/Nidifica em árvores

Lepidocolaptes angustirostris Arapaçu-branco R MC;MG;CRCD 8% 0.8 PR/Ent/Nidifica em árvores

Furnariidae Furnarius rufus João-de-barro R/P AC;AR;PO;RC 100% 24.49 PR;O/Ent/Nidifica em locais altos.Reprodução na primavera.

Formicariidae Thamnophilu punctatus Papa-formiga R FA;CA;CS;PA 16% 2.29 PR/Ent;Mic/Nidifica no solo em buracos de 1 a 3 metros

Taraba major Chocão R MS;MG;MCCR 8% 0.8 PR/Ent/

Formicivora rufa Papa-formiga R FA;CA;CS;PA 8% 0.8 PR/Ent/

Tyrannidae Pitangus sulphuratus Bem-te-vi R/P BC;MS;AC;AR;

PO;RC;PA

66% 9.36 PR/Ent;Fru;Pis/Nidificam em árvores entre 3 e 12 metros.

Xolmis cinerea Maria-branca R/P PA;RC;CA 100% 14.14 PR/Ent;Fru/

Sirystes sibilator Papa-mosca R MC;MG;BCMS 33% 3.3 PR/Ent/

Tyrannus savana Tesourinha P/R AC/FA/CA/

RC;PA

66% 2.29 PR/Ent/Migratória e arborícola.

Tyrannus melancholicus Siriri P/R AC;FA;PO;RC;

PA;Bu

100% 22.36 PR/Ent/Nidifica no início do período chuvoso.
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Tyrannus albogularis Siriri R Bu;LR;MC;MG 83% 14.85 PR/Ent/Migratória.

Megarhynchus pitangua Bem-te-vi-do-bico-chato R MC;MG;BCMS 16% 1.6 PR/Ent/

Myodynastes maculatus Bem-te-vi-carijó R MC;MG;BCMS 100% 20.0 PR/Ent/Migratória

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

          ( cont.) Myiarchus tyranullus Maria-cavaleira R MC;MG;BCMS 16% 1.6 PR/Ent/

Myiarchus ferox Papa-mosca R AC;FA;PO;RC;P

A

83% 14.85 PR/Ent

Todirostrum sylvia Sebinho R MG;MC;MS 8% 0.8 PR/Ent

Leptopogon amaurocephalus Papa-mosca R Ce;MS;MG;MC

CD;CR;CA

16% 9.19 PR/Ent/

Contopus cinereus Papa-mosca R/P Ce;MS;MG;MC

CD;CR;CA

100% 32.9 PR/Ent/

Pipridae

Myiarchus swainsoni

Antilophia galeata

Papa-mosca

Soldadinho

R

R

Ce;MS;CD;CR;C

A

MS;MG;MC

33%

8%

5.23

0.8

PR/Ent

PR

Hirundinidae Progne chalybea Andorinha P AR;FA;RC 16% 3.24 M

Notiochelidon cyanoleuca Andorinha R/P AR;FA;RC;PA;Bu

;LR;BA 

25% 5.59 PR/

Atticora melanoleuca Andorinha R LR;BA;CS 8% 2.0 PR

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha R/P AC;LR;AR;FA;BA

;CA;PO;RC;PA

100% 32.64 N

   

Troglodytidae Thryothorus leucotis Garrinchão R MS;MG;MC;

CD;CR;CA

25% 4.33 PR/Ent/Nidifica em ocos de árvores ou no solo

Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo R/P Ce;AC;CR;CD;C 100% 20.8 PR/
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A;CS;RC;PA

Muscicapidae Turdus leucomelas Sabiá-pardo R/P Ce;AC;AR;BS;P

O;RC;PA;CA

100% 16.30 PR/Ent;Fru/Nidifica em árvores com altura entre 1.5 e 5 metros

Turdus amaurochalinus Sabiá-cinzento R/P Ce;AR;AC;BA;P

O;RC;PA;CA

50% 8.66 PR;O/Ent;Fru/Nidifica em árvores com altura entre 1.5 e 5 metros

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

           (cont.) Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira P AC;AR;Ce;CA;

RC

8% 1.13 PR;O/Ent;Fru/Nidifica em árvores com altura entre 1.5 e 5 metros

Emberezidae Tersina viridis Saí-andorinha R MG;MC;MS 25% 14.50 PR/

Thraupis sayaca Sanhaço-azul R/P Ce;AR;BA;;CA;

PO;RC;PA;Bu

100% 19.57 PR/Fru;Ent/

Thraupis palmarum Sanhaço-pardo R/P Ce;AR;BA;CA;

PO;RC;PA;Bu

100% 14.14 PR/Fru/

Ramphocelus carbo Tiê-do-mato R MG;MC;MS 66% 6.6 PR/Fru;Nec/Nidifica em ramos de árvores baixas

Hemithraupis guira Saíra-de-papo-amarelo R MS;MG;MC 33% 5.2 PR/

Saltator maximus Trinca-ferro R MS;MC;MG;Ce

CA

33% 4.66 PR/Ent/Valor como xerimbabo. Sujeito à ação antrópica.

Saltator similis Trinca-ferro R MS;MC;MG;Ce

CA;RC

100% 12.24 PR/Fru

Saltator atricollis Bico-de-pimenta R MS;MC;Ce;CA

RC;PA

100% 24.49 PR/Ent;Fru

Volatinia jacarina Tiziu R AC;AR;;FA;;BA

CA;PO;RC;PA;

BC

100% 32.90 PR/Ent;Gra/Valor como xerimbabo. Sujeita à ação antrópica.

Reprodução de novembro a fevereiro.

Sicalis flaveola Canário-da-terra R CA;BA;Bu;BC 16% 5.28 PR/Ent;Fru/Valor como xerimbabo. Sujeita à ação antrópica.

Arremon taciturnus Tico-tico-do-mato R MS;MG;MC; 50% 7.07 PR/
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CR;BC

Arremon flavirostris Tico-tico-do-mato R MS;MG;MC;

CR;BC

66% 10.46 PR/

Zonotrichia capensis Tico-tico R MS;AC;MG;

MC;CA;;RCBC

66% 8.12 PR/

Coryphospingus cucullatus Tico-tico-rei R MS;MC;MGCA 50% 5.00 PR/Fru

QUADRO 01/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Parulidae Basileuterus flaveolus Mariquita R MC;MG;MS;

BC;Ce

8% 0.8 PR

Basileuterus hypoleucus Mariquita-sebinha R MC;MG;MS 25% 4.55 PR

Verionidae Cyclarhis gujanensis Gente-de-fora-vem R/P BC;MC;CA;PO 66%   9.36 PR

Icteridae Gnorimopsar chopi Pássaro-preto R/P BA;Bu;RC;PO;

CA;PA

100% 63.24 PR/Ent;Gra/Nidifica na base de folhas de buriti e de outras

palmeiras. Reproduz de  fevereiro a março.

Icterus cayanensis Encontro R AC;CA;PO;RC;

PA;AR

25% 3.53 PR/Ent;Fru

Cacicus haemorrhous Japim-da-costa-vermelha P MS;CD;MG;PO

CA;RC

25% 6.12 PR/Ent;Fru

Cacicus cela Guaxe R/P AC;CA;PO;RC;

PA;AR

50% 10.40 PR/Ent;Fru

Corvidae Cyanocorax cristatellus Gralha-do-cerrado R Ce;Cd;CR 100% 34.64 PR/Ent;Mic
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MAMÍFEROS QUADRO 02/4.5.1

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Didelphidae Didelphis albiventris

 

Sp.1 ( em identificação  )

Gambá-de-orelha-branca

Mucura

P

P

CA/MS/MC/

MG/AC/BA/AR

MG;MC;MS;

Quest.

OD

N/Oni/Hábitos crespuculares e noturnos.Caçado por predar aves

domésticas.

N

Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla Tamanduá-bandeira R Ce/MS/CA/MG

MC

Vest/

Quest

PR/Ins/Espécie ameaçada de extinão

Dasypodidae Dasypus novemcinctus Tatu-galinha R/P Ce;CA;MG;MC

AC;RC;CR;CD

Quest/

Vest/OD

N/Ent;Ins;Car;Fit/Espécie de valor cinegético, alvo da ação

antrópica.

Euphactus sexcinctus Tatu-peba R/P Ce/RC Quest/

Vest

N/Ent;Ins;Fit/Espécie de valor cinegético, sujeita à pressão

antrópica.

Cabassous unicinctus Tatu-do-rabo-mole P Ce/RC Quest/

Vest/OD

PR/Ent;Ins;Fit/Espécie de valor cinegético, sujeita à ação

antrópica.

Priodontes maximus Tatu-canastra R Ce/RC/MG/MS Quest/

Vest 

N/Ent;Ins;Car;Fit/Predileção especial por formigas e cupins.

Espécie de valor cinegético, ameaçada de extinção.

Tolypeutes sp. Tatu-bola R CE/CA Quest/   PR/Ent;Ins;Fit/Fru;Ovos/Espécie de valor cinegético, ameaçada

de extinção.

Canidae Cerdocyon thous Cachorro-do-mato R/P Ce;MG;MS;CA

RC

Quest PR/Oni/Sofre matança indiscriminada, acusado de atacar animais

domésticos.

Chrysocyon brachyurus Guará R/P Ce;MS;MG;AC

CD;CR;CA;RC

Quest/

Vest

PR/Ent;Fru;Car/Espécie ameaçada de extinção pela sua matança

indiscriminada e alteração de habitats. Tem predileção pelo fruto

da lobeira ( Solanum lycocarpum e Solanum grandiflorum ).

Dusicyon  vetulus Raposinha R Ce;MG;MS;CA

RC

Quest/     PR/Oni/Sofre matança indiscriminada , sob a acusação de atacar

animais domésticos.

Felidae Felis yagouarondi Gato-mourisco R Ce;RC;BA;MG Quest/  PR/Car/ Tem predileção por presa grandes, em relação a seu
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tamanho ( mamíferos e aves}. 

Felis sp. Gato-do-mato R MG;MS;Ce;RC Quest/

Vest

PR/Car/ A equipe considera necessário a realizaç/ào de um

levantamente específico, para a identificação dos felídeos na

área.

Procyonidae Nasua nasua Quati R MG;MS;CA Quest PR/Fit;Car/Espécie de hábitos gregários, vivendo em grupos de

vários indivíduos.

Mustelidae Galictis cuja Furão P Ce;BC;CA;MC OD O/Car/Vivem em pequenos grupos.

Tayassuidae Tayassu tajacu Cateto R MG;MC PR/Fit;Fru;Car/Vive em pequenos bandos.

QUADRO 02/4.5.1 - Continuação

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Cervidae Mazama gouazoubira Veado-catingueiro R Ce;RC;CA;MG

MS;MC

Quest/

OD

PR/Gra;Fit/Espécie cinegética, sujeita à ação antrópica.

Ozotocerus bezoarticus Veado-campeiro R RC;FA;CS;CL Quest/

OD

PR/Gra;Fit/Espécie cinegética, ameaçada de extinção em virtude

da caça e da alteração de habitats.

Cricetidae Sp. 1 ( em identificação ) Rato-do-mato R RC;BA OD N

Sp. 2 ( em identificação ) Rato-do-mato R Ce OD N

Sp. 3 ( em identificação ) Ratinho-do-mato R RC;BA OD N

Echimyidae Sp. 1 ( em identificação ) Rato-de-espinho R Ce OD N

Muridae Mus musculus Camundongo P AC/AR Quest O/Oni/Espécie exótica, característica de ambientes antrópicos.

Rattus norvegicus Ratazana P AC/AR Quest O/Oni/Espécie exótica característica de ambientes urbanos.

Rattus rattus Rato-doméstico P AC/AR Quest O/Gra/Espécie exótica característica de ambientes urbanos.
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OFÍDIOS - QUADRO 03/4.5.1

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Boidae Boa constrictor Jibóia R MC;MG;MS;Ce

CA;;BC

   Quest. PR/CAR/Um dos maiores ofídios do Brasil, tem sua carne

apreciada por alguns. 

Colubridae Philodryas olfersii Cobra-cipó-verde R MC;MG;MS;

CA;CD;CR 

Quest. PR/Carn/Arborícola

Philodryas nattereri Cobra-cipó R MC;MG;MS;

RC;

Quest. PR/Car/Arborícola

Chironius sp. Cobra-cipó R MC;MG;MS Quest. PR/Car/Arborícola

Liophis regines Cobra-de-capim R RC;CL;CS;MC

MG;MS

OD PR/CAR/

Oxyrhopus sp. Falsa-coral R RC;CL;CS;Ce

CA;PA 

Quest. PR/Car

Spilotes pullatus Caninana R CR;MC;MG;

MS;CD

Quest. PR/Carn/

Waglerophis merremii Boipeva R MC;BA Quest. PR/Car

Viperidae Bothrops moojeni Jararaca R Ce; CS;CD;CR

MG;MC;PA;AC

CA

Quest. PR/CARn/O gênero Bothrops é responsável por 88% dos

acidentes ofídicos no Brasil.

Bothrops neuwiedii Jararaca-pintada R Ce;CS;RA;RC Quest PR/Car/
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AC 

Crotalus durissus collineatus Cascavel R Ce;RC;CA;AC

CS;CL;PA

OD/

Quest.

R/Car/Preferem regiões secas e pedregosas

Leptotyphlopidae Leptotyphlops sp. Fura-terra R RC/BA/PA OD R/Mic/Vive no solo em galerias rasas

LACERTÍLIOS - QUADRO 04/4.5.1

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Amphisbaenidae Amphisbaena sp. Cobra-de-duas-cabeças R RC/BA/PA OD R/Mic/Vivem em cavidades no solo

Microteiidae Micrabepharus aticulus Calango-de-rabo-azul R RC;CS;CL;Ce

BA

OD R/Ent;Ins

Micrabepharus maximiliani Calango-de-rabo-azul R RC;CS;CL;Ce

BA

OD R/Ent;Ins

Teiidae Ameiva ameiva Calango-verde R Ce;AC;AR;FA

CA/CS;CL;PO

PA;Bu

OD R/Ent;Ins;Fru;Car;Fit/Preferem terrenos secos

Cnemidophorus ocellifer Calango R Ce;AC;FA;

CA;CS;CL;PO

OD R/Ent;Ins/Fru/Car;Fit

Tupinambis nigropunctatus Teiú R Ce; CD;CR;CA OD R/Car;Ins;Ent;Fru/É alvo de caça, tendo sua carne apreciada por

alguns. 

Tupinambis teguixin Teiuaçu R MC;MG;MS;

CR;CD

OD R/Car;Ins;Ent;Fru/Espécie de valor cinegético.

Iguanidae Tropidurus torquatus Lagartixa R Ce;RC;CL;CS

PA;PO;AC;FA

OD R/Car;Ins;Ent;Fru;Fit

Tropidurus itabere Lagartixa R Ce;RC;CL;CS;

PA;PO;AC;FA

OD R/Car;Ins;Ent;Fru;Fit
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Scincidae Mabuya bistriata Lagarto-liso R MG;MS;BC OD R/Car;Ins;Ent;Fru;Fit

Mabuya frenata Lagarto-liso R MG;MS;BC OD R/Car;Ins;Ent;Fru;Fit

ANFÍBIOS - QUADRO 05/4.5.1

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Bufonidae Bufo paracnemis Sapo-cururu R/P MC;BA;LR OD R/Ent;Ins

Sp. 1 ( em identificação )

Sp. 2 ( em identificação )

Sapinho

Sapinho

R

R

MC;BALR

MC;BA;LR

OD

OD

R/Ent;Ins

R/Ent;Ins

Bufo typhonius Sapinho R BA;MC;LR OD R/Ent;Ins

Leptodactylidae Leptodactylus labirinticus Rã-pimenta R LR;BA;MC OD R/Ent;Ins;Car

Leptodactylus ocellatus Rã-manteiga R LR;BA;MC Quest. PR/Ent;Ins;Car

Physalaemus cuvieri Rã R LR;BA;MC OD R/Ent;Ins;Mic

Physalaemus natereri

Sp.1 ( em identificação )

Sapinho

Rãzinha

R

R

LR;BA;MC

LR;BA;MC

OD

OD

R/Ent;Ins;Mic

R/Ent;Ins;Mic

Hylidae Hyla fuscovaria Perereca R LR;BA;MC OD R/Ent;Ins;Mic

Hyla minuta Pereca R LR;BA;MC OD R/Ent;Ins;Mic

Hyla albopunctata Perereca R LR;BA;MC OD R/Ent;Ins;Mic

Sp. 1 ( em identificação ) Perereca R LR;BA;MC OD R

Sp. 2 ( em identificação ) Perereca R LR;BA;MC OD R

SP. 3 ( em identificação ) Perereca R LR;BA;MC OD R
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QUELÔNIOS - QUADRO 06/4.5.1

FAMÍLIA N. CIENTIFICO N. VULGAR ASSIN. HABITAT F.O. I.A. OBS. BIOLÓGICAS

Chelidae Phrynops geoffroanus Cágado-de-barbicha R LR;BA OD R//Carn;Pis
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LEGENDAS:

Avistamento( Ass.):
P - próxima ao Parque
R - no Parque

Nidificação( em observações biológicas):
M - migrante e não reproduz na área do Parque
N - reproduz na área do Parque
O - reprodução nas imediações do Parque
PR - reprodução provável na área do Parque

Habitats:
Ce - cerrado
MS - mata secundária
AC - área de cultura
LR - lagos e/ou curso-d’água
MG - mata de galeria
MC - mata ciliar
CD - cerrado denso
CR - cerradão
AR - áreas urbanas
FA - formações abertas
BA - brejos; açudes; e campos úmidos
CA - capoeira
CS - campo-sujo
CL - campo-limpo
PO - pomares
RC - regiões campestres
PA - pastagens
Bu - palmais
BC - bordas de mata

Hábitos alimentares
Pis - piscívoro
Ent - entomófago
Mic - microzoófago
Fit - fitófago
Fru - frugívoro
Gra - granívoro
Sap - saprófago
Car - carnívoro
Ins - insetívoro
Nec - nectarívoro
Sit - sitófago
Oni - onívoro
Ofi - ofiófago
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4.5.3 - Espécies Ameaçadas de Extinção no Parque Estadual da Serra de Caldas

Durante a realização dos trabalhos de campo para a elaboração do Plano de

Manejo do Parque Estadual da Serra de Caldas, foram identificados 5 (cinco) espécies

da  fauna  brasileira  relacionadas  como  ameaçadas  de  extinção,  sendo  todas  de

mamíferos,  não  sendo  identificada,  nos  demais  grupos  taxonômicos,  nenhuma

espécie ameaçada. Além dessas foi observada uma espécie que constava na relação

de mamíferos brasileiros considerados ameaçados de extinção pela UICN em 1988, já

não constando na listagem de 1994.

As espécies de mamíferos considerados ameaçados de extinção localizados

no levantamento faunístico para a elaboração do plano de manejo, foram:

TAMANDUÁ BANDEIRA

Myrmecophaga tridactyla (Linnaeus,1758)

Essa espécie de mamífero apresenta ampla distribuição, ocorrendo em todo o

território nacional, sendo porém raras as áreas em que pode ser observada com alta

frequência,  sendo  desconhecido  o  seu  status  na  maior  parte  de  suas  áreas  de

ocorrência.

A subespécie que ocorre na região Centro-oeste é Myrmecophaga tridactyla

tridactyla, que utiliza uma grande variedade de habitats, como as florestas úmidas; o

Cerrado no sentido lato; o Pantanal; e as matas decíduas.

Durante os trabalhos de campo, essa espécie não foi observada diretamente

pela equipe, porém sua presença, segundo os guardas do Parque, é frequente em
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toda  a  área,  tendo  sido  observados,  constantemente  durante  as  campanhas,

termiteiros destruídos por esse mirmecófago.

O  ambiente  do  Parque  favorece  a  presença  dessa  espécie  em virtude  da

abundância de alimentos de sua predileção, como formigas e térmitas.

A principal ameaça ao tamanduá-bandeira na área do Parque é a escassez de

água durante os períodos de estiagem, que obriga indivíduos a saírem da área para a

dessedentação, quando são atropelados nas rodovias que circundam o parque.

TATU CANASTRA

Priodontes maximus (Kerr, 1792)

Essa espécie de dasipodídeo, devido principalmente à alteração dos habitats

do cerrado e à caça, vem desaparecendo da região da serra de Caldas, onde ocorria

com frequência. Tem-se informações, que com o início do enchimento do reservatório

de  Corumbá,  tem  sido  relatada  a  sua  presença  nas  imediações  do  lago  recém-

formado.

Constituindo  a  maior  espécie  de  dasipodídeo  existente,  o  tatu-canastra

(Priodontes maximus) pode ocupar diferentes habitats, sendo que as áreas abertas

como a do Parque, são as suas prediletas.

No  Brasil  não  existem  estimativas  populacionais  para  essa  espécie,  sendo

descrito pela bibliografia o rápido declínio das populações face à pressão antrópica

sobre seus habitats.
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Apesar  de  não  haverem  sido  observados  diretamente  indivíduos  dessa

espécie,  vestígios  de sua presença foram observados  com frequência  na área do

Parque, através de tocas recentes, facilmente identificáveis pelo seu grande tamanho.

O ambiente do Parque e a abundância de formigas e térmitas, sua alimentação

preferencial,  favorece  a  presença  desse  animal  solitário  de  hábitos  noturnos  e

crepusculares.

TATU-BOLA

Tolypeutes tricinctus (Linnaeus, 1758)

Citado por diversos autores como endêmico do nordeste do Brasil, o tatu-bola

(Tolypeutes tricinctus) foi  citado pela guarda do Parque como presente  na área.

Existem  relatos  de  sua  ocorrência  em outras  áreas  do Estado,  sendo  necessário

levantamentos de campo para estudos sistemáticos e biológicos dessa espécie, para

a elaboração de programas de proteção.

A destruição de habitats e a caça, têm sido os fatores preponderantes para a

simplificação, ou mesmo redução de populações dessa espécie.

Por possuir  uma dieta generalista,  baseada em formigas,  térmitas,  aranhas,

larvas de insetos, escorpiões, ovos de lagartos, o ambiente é favorável à presença

dessa espécie, e propicia condições para o estudo de seu status e biologia.

GUARÁ

Chrysocyom brachyurus (Illiger, 1815)
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Essa espécie, apesar de incluída na listagem de espécies da fauna brasileira

ameaçada  de  extinção,  apresenta  uma  ampla  distribuição  geográfica,  sendo

encontrado  em quase  toda  a  região  do Cerrado  no sentido  lato.  A destruição  de

habitats, devido à incorporação de novas áreas ao sistema produtivo, tem contribuído

para o declínio dessa espécie.

Por  ocupar  uma  ampla  área  de  domínio,  aproximadamente  30  km2  por

indivíduo,  a  distribuição  dessa  espécie  é  esparsa,  sendo  um  animal  de  hábitos

noturno-crepusculares, monógamo facultativo e solitário, com exceção dos períodos

de acasalamento.

Onívoro  generalista,  sua  ampla  dieta  é  constituída  de  frutos,  pequenos

roedores e aves. Tem predileção pelo fruto da lobeira (Solanum lycocarpum).

A  excelente  oferta  de  alimentos  na  área,  especialmente  de  frutos,  aves  e

pequenos roedores, favorece a presença dessa espécie no Parque, sendo necessário

um sub-programa específico para seu estudo e proteção.

Na realização  das campanhas  de campo foram coletadas,  com frequência,

fezes desse animal, onde se destacavam ossos de aves e pequenos roedores, além

de sementes de frutos.

VEADO-CAMPEIRO

Ozotocerus bezoarticus (Linnaeus, 1758)

Essa  espécie  utiliza  preferencialmente  áreas  abertas  com  cobertura  de

gramíneas nativas, como as do Parque, sendo que encontra-se seriamente ameaçada

pela caça e destruição de seus habitats
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A subespécie  descrita  para  a  região  do  Parque  de  Caldas  é  Ozotocerus

bezoarticus bezoarticus, sendo atualmente bastante rara em toda a região.

Na  realização  dos  trabalhos  de  campo  foi  observada  a  carcaça  de  um

cervídeo, provavelmente morto por um gato-mourisco Felis yagouaroundi, observado

próximo à área.

Apenas  um  indivíduo,  macho,  dessa  espécie  foi  observado  na  etapa  de

levantamento  faunístico,  sendo  necessário  um estudo  criterioso  e  prolongado  dos

índices populacionais dessa espécie na área do Parque e a elaboração de um sub-

programa específico para sua proteção.

GATO-MOURISCO

Felis yagouaroundi (Geoffroy, 1803)

O  gato-mourisco  (Felis  yagouaroundi) consta  na  lista  de  mamíferos

brasileiros considerados ameaçados de extinção de 1988 da UICN, já não constando

na de 1994.

O porte avantajado dessa espécie com cerca de 1 metro, permite-lhe a caça

de presas grandes em relação ao seu próprio tamanho, como cervídeos.

Um  indivíduo  adulto  dessa  espécie  foi  observado  nas  imediações  de  uma

carcaça de cervídeo. Além de mamíferos diversos, essa espécie se alimenta de aves,

que são abundantes na área do Parque e propiciam condições satisfatórias para sua

presença na área.

4.6 - GEOLOGIA 
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A serra de Caldas constitui um fenômeno geológico muito peculiar. A princípio

era considerada como restos de um cone vulcânico, tanto pela sua forma topográfica

como pela presença das águas termais no sopé.  Todos aqueles que visitavam as

águas termais de Caldas Novas se extasiavam com a visão do “vulcão extinto”. E até

hoje há aqueles que crêem piamente na existência do vulcão, não aceitando qualquer

outra hipótese.

Os  últimos  estudos  na  região  de  Caldas  Novas  desmistificaram  qualquer

possibilidade da existência de vulcão e mostraram também, a inexistência de massa

magmática como núcleo da serra de Caldas. Dentre os estudos, o que mais contribuiu

para  maiores  esclarecimentos,  foram  os  levantamentos  gravimétricos,  os  quais

evidenciaram  uma  grande  depressão  preenchida  por  rochas  de  baixa  densidade,

tendo como centro, na superfície desta bacia, cuja profundidade atinge mais de 1.000

metros, a própria serra de Caldas e a cidade de Caldas Novas. Se houvessem rochas

magmáticas ou vulcânicas a densidade seria elevada(FIG.01/4.6).

Até o final da década de 70 ainda se acreditava ser a serra de Caldas, restos

de um cone vulcânico ou formada por arqueamento de rochas por empurramento de

massas  magmáticas.  Com  os  resultados  dos  estudos  realizados  em  conjunto

DNPM/CPRM, no final da década de 70, expostos no relatório final em 1980, toda

aquela sistemática geológica foi mudada. Neste trabalho contou-se com a participação

da  associação  ELETROPROJETOS/CPRM,  com  os  levantamentos  geofísicos  de

gravimetria, os quais demonstraram não haver nenhuma ligação direta, vulcânica ou

magmática,  com  as  perturbações  tectônicas  da  região  de  Caldas  Novas  e,  por
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consequência,  a serra de Caldas não era de origem vulcânica,  nem de processos

magmáticos.

Outros trabalhos desenvolvidos na região também foram importantes, como os

da SONDOTÉCNICA (1993) e os do IPT/FURNAS (1993).

Numa síntese das informações da geologia da serra de Caldas, considera-se

uma bacia marinha constituindo a região de Caldas Novas há milhões de anos atrás.

E por centenas de milhares de anos foram sendo depositados nesta bacia marinha,

sedimentos diversos, arrastados pelos cursos de água do continente da época e que

desembocavam  neste  mar.  Estes  sedimentos  foram  formando  camadas  e  mais

camadas empilhadas em espessura cada vez maior, atingindo centenas de metros, o

que provocou a compactação e a petrificação das camadas mais profundas. Todo o

pacote  de  sedimentos  depois  de  transformados  em  rochas,  sofreram  enormes

pressões oriundas de oeste e sul da região, por forças tangenciais que pressionando

o pacote de rochas durante centenas de anos obrigaram as camadas a se curvarem e

dobrarem, chegando ao ponto dos dobramentos se acavalarem numa dobra sobre a

outra. Este enorme esforço também provocou a ruptura das camadas de rochas com

processos  de  cizalhamentos,  fraturamentos  e  falhamentos  em todo  o  conjunto  de

rochas da bacia. Com os dobramentos, as rochas se elevaram para formar as serras

da região, entre elas a serra de Caldas, sendo que esta última, sofreu esforços em

duas direções, com empurramentos cruzados, um no sentido SW para NE, e outro, de

NW para SE. Por este motivo a serra de Caldas tem a forma dômica, muito parecida

com um cone vulcânico,  mas se constituindo no que em geologia se denomina de

braquianticlinal.
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Exemplifica  este  fenômeno  com  outro  muito  comum  e  que  se  visualiza

no mar. A força do vento empurrando a superfície das águas, faz com que as águas

se ondulem e avancem em forma de uma dobra, se elevando e se curvando sobre si

mesma. Nas rochas, as forças oriundas de movimentos tectônicos e de grande poder,

vão lentamente dobrando ou curvando as camadas de rochas. Só que, enquanto as

grandes ondas marinhas levam apenas alguns minutos para se formarem, as rochas

levam centenas e centenas de anos para atingirem grandes dobramentos, em virtude

da diferença de plasticidade entre a água e as rochas.  E nas rochas,  os esforços

provocam também o intenso fraturamento  de diferentes  tipos,  quando se atinge o

limite de plasticidade.

Sendo a serra de Caldas um braquianticlinal, posteriormente à sua formação,

deve ter havido subsidências de blocos por falhamentos subverticais ao redor, o que

deixou o domo em evidência topográfica. 

A atual  morfologia  da  serra  de Caldas  se completou  por  outros  processos

geológicos naturais de meteorização ou intemperismo, sobre as rochas aflorantes e

que provocou o desgaste por erosão. Os quartzitos circundantes na coroa do topo da

serra,  por  serem  muito  resistentes  à  erosão,  protegeram  a  serra  de  Caldas  do

rebaixamento, e descaracterização da sua forma dômica.

Ainda há muito para se concluir sobre a serra de Caldas e mesmo para toda a

região,  de  modo a  se  chegar  a  um modelo  tectônico  cada  vez  mais  próximo  da

realidade. A própria serra em si poderá nos dar mais informações sobre as condições

de  reservação  das  águas  termais,  como  importante  área  de  recarga  deste

reservatório.
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4.6.1 - Tectônica

Os estudos geofísicos por gravimetria levados a efeito na região de Caldas

Novas evidenciaram a existência de uma enorme depressão regional, preenchida por

rochas de baixa densidade do Grupo  Bambuí, em cujo ponto médio, na superfície,

estão a serra de Caldas e a cidade de Caldas Novas(FIG. 01/4.6.1). Reunindo todos

os dados geológicos já levantados até hoje, é possível formular uma sequência de

fatos  geológicos  que  podem  ter  transcorridos  durante  milhares  de  anos,  lenta  e

gradualmente, mostrado na figura adiante (02/4.6.1)
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FIGURA 01/4.6 - ANOMALIA GRAVIMÉTRICA DA DEPRESSÃO DE CALDAS NOVAS
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FIGURA 01/4.6.1 - MAPA GEOLÓGICO
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FIGURA 01/4.6.1 - MODELO ESTRUTURAL
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FASE “A” - Inicialmente toda a região de Caldas Novas era uma grande bacia

marinha  coberta  pelas  águas.  Para  esta  bacia  marinha  convergiam  todos  os

sedimentos arrastados das partes emersas do continente, pelos inúmeros cursos de

água  que  desembocavam  neste  mar.  Estes  sedimentos  variados,  iam  sendo

depositados lentamente no fundo da bacia marinha e constituíam de material arenoso,

siltoso e argiloso. O  fundo desta bacia era constituída por rochas do Grupo Araxá que

foram  sendo  soterradas  pelos  materiais  que  iam  sendo  depositados,  formando

camadas sobre camadas as quais, gradualmente, iam se transformando em rochas do

Grupo  Bambuí.  No  período  de  formação  das  rochas  do  Grupo  Bambuí  houve

movimentos tectônicos que afetaram as rochas do Grupo Araxá.

FASE “B” - Após formadas as rochas do Grupo Bambuí, iniciou-se o fenômeno

da Epirogênese Positiva, ou elevação vertical lenta de toda a região com consequente

recuo das águas do mar para leste. Ao mesmo tempo, fenômenos de tectonismos se

acentuaram com movimentação de blocos por enormes forças tangenciais no sentido

SW para NE, provocando grandes deformações nas rochas com dobramentos mais

acentuados  nas  rochas  do  Grupo  Bambuí,  por  serem  mais  plásticas.  Inicia-se  a

formação do braquianticlinal o qual viria a ser a serra de Caldas. 

FASE “C” - No estágio final das deformações tectônicas em que as rochas

continuam sendo empurradas no sentido SW-NE, sempre com maiores deformações

das rochas do Grupo Bambuí as quais se deformam com dobramentos deitados ou

dobras  recumbentes,  com  cavalgamentos  sobre  as  rochas  do  Grupo  Araxá.  No
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entanto, outros esforços tectônicos vindos de NW para SE, forçaram o braquianticlinal

a tomar a forma dômica elipsoidal.  A região soerguida empurra  as águas do mar

totalmente para leste. Estava formada a serra de Caldas e as demais elevações da

região.

FASE “D” -  Cessados  todos os  esforços  tectônicos,  as rochas dos Grupos

Araxá  e  Bambuí  bastante  dobradas  e  fraturadas,  sofrem  rupturas  subverticais  no

entorno  da  serra  de  Caldas,  por  acomodação  relativa  de  blocos  e  subida  do

braquianticlinal ficando  deste  modo  em  proeminência,  a  serra  de  Caldas  (FOTO

01/4.6.1).

Já  nesta  última  fase,  os

processos  de  intemperismos  físicos  e

químicos  atuavam  sobre  as  rochas

aflorantes,  remodelando  toda  a

superfície  da  região,  pela  ação  das

chuvas e das águas de rolamento superficial. O topo da serra de Caldas, por ter nas

bordas  os  quartzitos,  rochas  muito  resistentes  ao  intemperismo,  resiste  mais  ao

desgaste  o  que  provocou  o

aplainamento  do  topo  e  a  formação

dos vales e grotões das encostas.

A  partir  do  momento  que  a

superfície  do  terreno  começou  a

receber  as  chuvas  em  abundância,
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FOTO 01/4.6.1 - Uma visão de uma fratura vertical na serra de
Caldas  por  onde pode  circular  um bom volume de  águas  de
infiltração.

FOTO 02/4.6.1 - Área de captura no topo da serra de Caldas. 
Coincide com uma grande falha sub-vertical que corta a serra.
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iniciou-se também o processo lento da infiltração destas águas através das fraturas

secundárias,  interconetadas com as fraturas verticais de grandes profundidades ou

falhamentos de gravidade, que levam estas águas infiltradas para o fundo da bacia a

profundidades  superiores  a  1.000  metros  onde  o  grau  geotérmico  provoca  o  seu

aquecimento (FOTO 02/4.6.1).

4.6.2 - Modelo Estrutural

A sequência de gráficos apresentada na FIGURA 02/4.6.1, procura dar uma

visão simplificada das diversas fases acima descritas (Fleury, J.M.-1974).

Apesar  da  apresentação  do  modelo  estrutural  anexo  sobre  a  formação  da

serra de Caldas, faltam mais elementos para se chegar a um modelo mais condizente

com a realidade geológica, tornando-se importante novos estudos para a região a fim

de se obter uma interpretação mais avançada.

4.6.3 - Litologia da Serra de Caldas

A  serra  de  Caldas  é  constituída  por  metassedimentos  do  pré-Cambriano

Superior,  representado  por  quartzitos,  metaarenitos,  metassiltitos  e  mármores

silicificados subordinados aos quartzitos. Os quartzitos, como rochas mais antigas do

Grupo Bambuí, são aflorantes nas bordas do topo da serra de Caldas, enquanto que

os metaassiltitos e metaargilitos, mais novas, são expostas nas encostas.

No topo plano da serra, temos os sedimentos das coberturas detrito-lateríticas

do Terciário/Quaternário,  que sustentam solos latossólicos e lateríticos,  cujo manto

decomposto pode atingir até vinte metros de profundidade. 
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As rochas submetamórficas da serra de Caldas são correlacionáveis com as

da formação Paranoá do Grupo Bambuí(Campos & Costa - 1980) e distribuídas em

duas unidades.

Unidade pEsA - Constituída de metarenitos e quartzitos, que afloram na coroa

do  topo  da  serra,  protegendo-a  do  desgaste  excessivo  pelos  agentes  do

intemperismo.

Unidade pSsB -  Constituída de um pacote de espessura aproximada de 50

metros, com metassiltitos intercalados com finas lentes de metaargilitos, cobrindo toda

a encosta da serra.

Ao redor  da serra de Caldas,  pouco além do seu sopé,  vem as rochas do

Grupo Araxá, com predominância de micaxistos e lentes de quartzitos. 

No  topo  da  serra  ficam  as  coberturas  detrito-lateríticas  do

Terciário/Quaternário,  que  dão  origem  aos  latossolos  vermelho-amarelados  e

amarelo-avermelhados, frequentemente laterizados e em alguns pontos, lateríticos.

4.6.4 - Hidrogeologia

A Hidrogeologia  é  o  estudo  da  interação  das  águas  de  infiltração  com  as

rochas pelas quais se infiltram ou se armazenam e no caso da serra de Caldas estes

estudos se relacionam com as águas termais, por ser esta serra uma importante área
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de recarga das reservas termais e se constituir num dos pontos de surgências termais

dos mais importantes, no seu sopé.

O  tema  “águas  termais  de  Caldas  Novas” é  bastante  polêmico,  com

controvérsias de todos os matizes, portanto, a exposição que se segue é puramente

técnica, sem o mínimo interesse de polemizar.

A  serra  de  Caldas  destaca-se  na  fisiografia  regional,  que  é  relativamente

monótona, devido ao processo de epirogênese positiva da região e possivelmente por

movimentação relativa de blocos no sentido vertical, por falhamentos de gravidade ou

de transcorrência vertical.

A estrutura geológica da serra de Caldas é a de um braquianticlinal cujo relevo

aplainado no topo,  foi  graças a resistência à erosão dos quartzitos das bordas da

serra. Seu formato elíptico, devido a duas direções de forças tectônicas, tem os dois

eixos  respectivamente  com 15 e 9 quilômetros.  O caimento  do topo é no sentido

Oeste-Sudoeste, de 1.040 metros para 900 metros. O seu sopé varia até 400 metros

com  relação às partes mais elevadas do topo. 

O topo da serra de Caldas não é a única área de recarga das águas profundas,

quer frias,  quer termais,  da região de Caldas Novas,  mas é das mais importantes

devido  sua  condição  plana  e  alçada  na  topografia  regional  e  pelos  grandes

falhamentos subverticais que cortam seu topo(FOTO 01/4.6.4).
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FOTO 01/4.6.4 - Uma visão da serra de Caldas de longe, vendo-
se seu topo completamente plano.
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Pode-se considerar que as águas termais da região são o resultado da reservação profunda das

águas pluviais e de outras que se infiltraram pelas fraturas das rochas locais. Esta infiltração

se dá nos sistemas de fraturas secundárias e se dirigem sempre para as grandes

falhas  de  planos subverticais  e

profundos, possivelmente

atingindo profundidades

próximas  de  2.000 metros.  A

infiltração  pode  se dar  em  toda  a

superfície  da  grande anomalia

gravimétrica que determinou uma bacia com as rochas do Grupo Bambuí.  O fundo

desta bacia deve ter  rochas compactas,  que sustentam o grande reservatório  das

águas termais. A direção predominante de toda água infiltrada é no sentido do centro

do fundo desta bacia (ver FIGURA 01/3.8.2).

GRAU GEOTÉRMICO. É a quantidade de metros de profundidade que faz com

que a temperatura suba de 1,0 grau centígrado. A média do globo terrestre é de 1

grau/33 metros,  mas em Caldas Novas,  devido à intensa movimentação tectônica,

atribui-se ter o grau geotérmico de 1 grau/15 metros.

Partindo do princípio ou gênese, as primeiras águas de infiltração da região,

com uma temperatura ambiente de 23 graus centígrados, ao percolarem as rochas no

sentido  descendente,  vão  se  aquecendo  pelo  geotermalismo  local  até  atingirem

temperaturas superiores ao seu ponto de ebulição, criando um ambiente de elevada

pressão, de modo que estas águas procuraram caminhos para ascender para zonas
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de menores  pressões  e  o  fez  empurrando  as  colunas de águas de determinados

condutos cujos pesos eram menores que a força da pressão exercida por estas águas

superaquecidas.  E  assim  se  iniciaram  os  retornos  até  a  superfície  aliviando-se  a

pressão daquele ambiente e constituindo as fontes de Caldas Novas,  da lagoa de

Pirapitinga e da Pousada do Rio Quente. A partir de então, o ciclo se completou e

permanece até hoje, exceto na cidade de Caldas Novas, onde os poços profundos

criaram outros caminhos de ascendência, diminuindo mais a pressão e provocando o

rebaixamento do nível estático das águas termais de Caldas Novas. A suposição do

superaquecimento reside no fato da existência comprovada de íons dissociados nas

águas termais.

O grau geotérmico é o maior responsável pelo aquecimento das águas termais

de Caldas Novas, mas secundariamente, uma pequena percentagem de elementos

radiativos das rochas em interação com as águas que infiltram, também, contribuem

para  o  aquecimento.  Diversos  fatores  influenciam  o  grau  geotérmico,  como  a

condutibilidade térmica das rochas e suas condições estruturais. 

No gráfico 01/4.6.4 é mostrado como o calor do núcleo da terra chega até a

superfície. No núcleo, a temperatura estimada é de 4.000 graus centígrados, se perde

muito lentamente até atingir  a base da crosta terrestre,  onde as rochas se acham

dobradas e fraturadas, permitindo a perda de calor com maior velocidade. Por este

motivo é que nas regiões onde as rochas se encontram muito dobradas e fraturadas a

perda  de  calor  do  núcleo  é  mais  rápida  e  por  consequência  o  inverso,  o  grau

geotérmico torna-se mais acentuado, ou seja, a quantidade de metros para atingir 1

grau é menor.
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4.7 - SÓCIO-ECONOMIA

4.7.1 - Importância Econômica

A serra  de Caldas constitui-se  num dos maiores  potenciais  de turismo das

cidades de Caldas Novas e Rio Quente,  depois  das águas termais.  Suas belezas

naturais, sua flora e sua fauna têm atrativos, que encantam o turista(FOTO 01/4.7.1).

A  topografia  da  serra  pode

propiciar  diversas  modalidades  de

atração turísticas na forma de esportes

naturais, os quais, se bem planejados,

viabilizariam a manutenção do Parque

da Serra  de Caldas  e  fomentariam  o

turismo  ecológico  na  região,  ainda

incipiente,  além  de  complementar  o

turismo  das  águas  termais  (FOTO

02/4.7.1).

4.7.2 - Uso Atual

Atualmente a serra de Caldas, sob a guarda e responsabilidade da FEMAGO,

vem oferecendo passeios  organizados por  alguns guias amadores,  que organizam

grupos de passeio na serra, com a finalidade de mostrar alguns pontos de belezas
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FOTO  01/4.7.1 -  Uma  visão  da  serra  de  Caldas  num  ponto
afastado, mostrando sua beleza cênica.

FOTO 02/4.7.1 -  A  topografia  acidentada da serra  de Caldas,
pode propiciar escaladas ecológicas interessantes.
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cênicas,  alguns  tipos  de  vegetação  e

alguma  vida  silvestre  de  insetos  e

pássaros(FOTO 01 e 02/4.7.2).

Estes  passeios  têm  tido  boa

aceitação  e  na  serra  se  tem  algumas

vias  de  circulação  importantes,  pelas

quais se pode percorrer de carro.

4.7.3 - Situação Fundiária

Por  muitos  anos  a  serra  de

Caldas  foi  ocupada

indiscriminadamente  por  fazendeiros

da região, tanto nas encostas e sopé

e até mesmo no seu topo, na criação

de gado. Os fazendeiros cujas terras

chegavam  até  o  sopé  da  serra,  se
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FOTO 01/4.7.2 - Um passeio ecológico na serra com crianças.

FOTO 02/4.7.2 - Espécies de plantas silvestres, podem ser vistas
no meio do cerrado.

FOTO 01/4.7.3 - Uma série de fazendas nas proximidades da 
serra.
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julgavam no direito de utilizar as encostas e às vezes o topo, por serem na época,

terras devolutas(FOTO 01/4.7.3).

4.7.4 - Serviços, Instalações e Vias de Acesso

Os serviços prestados no Parque da Serra de Caldas atualmente constituem

apenas  na  guarda  e  fiscalização,  de  responsabilidade  da  FEMAGO  e  a  visitação

incipiente comandada por amadores e com autorização da FEMAGO.

As únicas instalações existentes são a casa de apoio da FEMAGO, as torres

da Embratel e da televisão(FOTO 01/4.7.4).

FOTO 01/4.7.4 - Torre da Embratel no topo da serra de Caldas.
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A via de acesso à serra é relativamente boa, permitindo a subida de carros

sem maiores dificuldades e no topo tem-se algumas vias de circulação para alguns

pontos turísticos(FOTO 02/4.7.4).

FOTO 02/4.7.4 - Uma das vias de circulação do topo da serra de Caldas.
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5 - ASPECTOS ECOLÓGICOS DA SERRA DE CALDAS
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5 - ASPECTOS ECOLÓGICOS DA SERRA DE CALDAS

5.1 - PAISAGENS E BELEZAS CÊNICAS

A própria serra de Caldas em si, já constitui uma paisagem muito bonita para

todos aqueles  que se aproximam de Caldas Novas e Rio Quente.  Mesmo alguns

quilômetros antes, já se divisa a serra imponente na topografia  local. Do alto da serra

então  se  tem  lindas  vistas  da  região,  evidenciando  paisagens  diversas,  como  as

cidades de Caldas Novas e de Rio Quente e o complexo da Pousada do Rio Quente

(FOTOS 01 e 02/5.1).

A serra de Caldas possui alguns

pontos  de  belezas  cênicas  muito

interessantes,  como  os  “canions”,  as

veredas  de  pedras,  os  afloramentos

rochosos diversos com grandes fraturas

visíveis,  a  variedade  da  cobertura

vegetal com flores silvestres, a presença

de  várias  espécies  de  pássaros  e

algumas vezes de algum animal nas vias

de  circulação  e  as  cachoeiras(FOTOS

03e 06/5.1).
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FOTO 01/5.1 - Uma vista da serra de Caldas na chegada pelas 
rodovias GO-139 / GO-213.

FOTO 02/5.1 - Vista do Complexo da Pousada do Rio Quente do 
alto da serra.
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5.2 - IMPORTÂNCIA DA FLORA

A exuberância e a variedade de tipos vegetacionais que podem ser vistos, quer

nas encostas, quer no topo da serra de Caldas, demonstram a grande importância da

flora para o Parque. 

A existência do  cerrado típico com suas variações vegetacionais constituem

um acervo digno de nota e de conservação.  As  variações visíveis  das  formações

vegetacionais é outro aspecto dos mais interessantes de ser visto(FOTO 01/5.2).
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FOTO 03/5.1 - Um dos vários "canions" da serra.

FOTO 04/5.1 - Exemplo de flores silvestres.

FOTO 05/5.1 - Uma coruja buraqueira (Athene cunicularia) vista
na serra.
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Vários  são  os  motivos  da

importância  da  vegetação,  quando  analisamos  todos  os  fatores  ambientais  do

ecossistema da serra de Caldas. Quando ser faz uma relação solo-planta, pode-se

perceber  a  grande  interação  que  existe  entre  os  dois,  onde  um  influi  nas

características e comportamento do outro.

Através da vegetação pode-se identificar as variações de solos, facilitando sua

classificação, limites e qualidades, assim como os solos também definem o porte, a

frequência, a densidade, a ocorrência e o valor de importância de cada planta dentro

das tipologias vegetacionais e dos nichos ecológicos(FOTO 02/5.2). No topo da serra

pode-se  dar  exemplos  destas  interações  com  geração   de  inúmeras  variações

vegetacionais e até mesmo sub-variações dentro de uma mesma tipologia. Cita-se os

campos com dominância de canela-de-ema (Vellozia  sp) onde a diferenciação das

rochas formadoras de solos provoca a ocorrência de espécies diferentes, separando

visualmente uma espécie mais alta de outra anã.
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FOTO 06/5.1 -  Um veado  catingueiro  (Mazama gouazoubira)
bem no meio da estrada no topo da serra.

FOTO  01/5.2 -  Na  foto  tem-se  Campo  de  Canela-de-Ema;
Cerrado de Encosta; Vegetação Ciliar; Campo-limpo e Cerrado.



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

A cobertura vegetal  como  um

todo  no  topo  e encosta  da  serra

serve de proteção contra  os

processos erosivos  e  para  a

estabilização  de solos.

O potencial fitoterápico  dentro

do contexto vegetacional da serra de Caldas é muito importante não só sob o ponto

de vista turístico como de pesquisas.

Espécies raras, plantas de ambientes rupestres, plantas pioneiras, plantas de

ambientes sombreados, árvores de Florestas de Enclaves, plantas rasteiras de sub-

bosque em faixas ciliares e árvores diferenciadas em faixas ciliares, são exemplos da

importância da vegetação da serra de Caldas. 

5.3 - IMPORTÂNCIA DA FAUNA

Apesar da pressão antrópica já ter simplificado bastante a fauna da serra de

Caldas, o que restou atualmente faz parte de um acervo que deve por todos os meios

ser conservado. A conservação da comunidade  faunística propiciará a proteção de

espécies da “fauna do cerrado”, ameaçadas de extinção.

Pelo lado turístico,  quanto mais se proteger a fauna local maiores serão as

possibilidades  das  espécies  serem  vistas  e  apreciadas  durante  os  passeios

15

FOTO 02/5.2 - Notar que do Cerrado passa bruscamente para o
Campo-limpo e depois para o Campo de Canela-de-ema, ou seja,
solos  de  Litossolos  para  os  de  Metaargilitos  e  para  os  de
Quartzitos.
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programados  para  o  Parque.  Daí  a  importância  do  cumprimento  dos  programas

apresentados adiante(FOTO 01/5.3).

5.4 - IMPORTÂNCIA DOS ASPECTOS HÍDRICOS

A área além de ser uma das zonas de recarga do aquífero subterrâneo, que

compõe  o  reservatório  hidrotermal  da  região,  destaca-se,  ainda,  por  ter  em suas

vertentes diversas nascentes, cujas águas descem pelas encostas,  possibilitando o

abastecimento da fauna. A importância desta situação, deve-se, também, à condição

topográfica  da  área,  uma  vez  que  as  espécies  do  cerrado  que  ali  vivem,  quase

sempre, refugiam-se durante o dia nas encostas e escarpas da serra, circulando no

período noturno.  Desta forma a dessedentação de diversas espécies só é possível

graças às nascentes que do alto da serra, vertem por suas encostas e escarpas.

5.5 - IMPORTÂNCIA CULTURAL E SOCIAL

A serra de Caldas constitui um patrimônio para a comunidade local e regional.

Além da sua paisagem e belezas cênicas naturais,  da sua flora e fauna, o turismo

ecológico é uma das alternativas a ser desenvolvida, que poderá atrair ainda mais os

turistas.

As  potencialidades  que  a  serra  possui  naturalmente,  adquirem  valor  sócio-

cultural quando direcionadas para a melhoria da qualidade de vida, pelo respeito ao

meio-ambiente,  pelo  lazer  e  atividades  de  recreação  e  educação  voltadas  para  a

conscientização ecológica.
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FOTO 01/5.3 - Um veadinho filhote fugindo da viatura.

Atualmente o Parque da Serra de Caldas já contribui sócio-culturalmente com

a comunidade e com o turismo, permitindo a frequência de pessoal e grupos para fins

de  recreação  e  lazer  e  das  escolas  e  universidades,  para  desenvolvimento  de

iniciação científica.

15



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

6 - MANEJO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADU-

     AL DA SERRA DE CALDAS
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6 - MANEJO E DESENVOLVIMENTO DO PARQUE ESTADU-

     AL DA SERRA DE CALDAS

6.1 - OBJETIVOS

O Plano de Manejo tem por finalidade criar uma estrutura adequada no Parque

Estadual da Serra de Caldas de modo a se conseguir os seguintes objetivos:

1. Manutenção da biodiversidade do Parque.

2. Conservar  e proteger  todas as tipologias vegetais  existentes no Parque,

procurando manter sempre um banco genético.

3. Programar  pesquisas  para  as  diversas  tipologias  vegetais  existentes  no

Parque,  com  enfoque  para  as  espécies  raras,  espécies  em  extinção,

espécies fitoterápicas e outras.

4. Proteger as espécies raras e fitoterápicas e as ameaçadas de extinção. 

5. Conservar  e  proteger  a  comunidade  faunística  do  Parque  e  programar

pesquisas para as espécies raras e as ameaçadas de extinção.

6. Garantir a recarga do aquífero termal, conservar e proteger todas as fontes

e nascentes de água, procurando fazer projetos adequados de captação

fora do P.E., que visem ao consumo humano e da fauna. 

7. Promover  e  fomentar  a  pesquisa  científica  dentro  dos  temas  de  Flora,

Fauna, Solos, Hidrogeologia e Geologia do Parque.
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8. Promover programas de Educação Ambiental para os visitantes do Parque

e  grupos  organizados,  visando  a  melhor  apreciação,  compreensão  e

respeito ao meio ambiente do Parque.

9. Estabelecer programas de visitas ecológicas e de lazer, possibilitando as

atividades  de  recreio  e  de  turismo,  ligados  aos  recursos  do  Parque  e

compatíveis com o meio-ambiente do mesmo.

10. Promover uma administração austera e inteiramente voltada para o meio

ambiente do Parque, como forma de protegê-lo e fiscalizar cuidadosamente

os trabalhos de pesquisas, que foram aprovados para serem desenvolvidos

no  Parque  e  reformular,  ou  mesmo,  suspender  aqueles  que  estiverem

sendo prejudiciais aos objetivos do Parque.

6.2 - ZONEAMENTO

Qualquer  Unidade  de  Conservação normalmente  apresenta  uma

diversificação  ambiental  a  qual  se  faz  necessário  definir  e  separar  em  áreas

específicas, englobadas dentro dessa unidade. O zoneamento é a chave que permitirá

identificar  ambientes naturais diferenciados,  possibilitando evitar  danos aos valores

ecológicos,  mas  executado,  com  técnicas  de  manejo  apropriadas  e  atividades

compatíveis a cada zona identificada. O zoneamento deve ser considerado como um

instrumento  de  auxílio  ao  administrador,  no  manejo  do  Parque,  orientando  as

atividades que devem e podem ser desenvolvidas em cada área dividida(Muller, 1978;

Brasil,1985).
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Em  função  das  observações  de  campo  e  dos  diversos  estudos

multidisciplinares realizados, considerando ainda o uso atual da área da serra, e de

seu entorno, foi elaborado um Plano de Zoneamento que se encontra apresentado na

FIGURA 01/6.2.

ZONA INTANGÍVEL

É a zona onde a primitividade da natureza permanece intacta, não se tolerando

a intervenção humana. Funciona como banco genético. É dedicada à proteção integral

do ecossistema, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental.  O objetivo

básico do manejo é a preservação, garantindo a evolução natural. Não é permitida a

entrada do público nestas áreas e as únicas construções permitidas devem ser com a

finalidade de proteção do local. É proibida a construção de estradas, o uso de veículo

motorizado e a presença de plantas exóticas e animais domésticos.

A finalidade de todos estes cuidados é a proteção integral do ecossistema, dos

recursos genéticos e a pesquisa científica, nestes ambientes.

As atividades humanas permitidas, se limitam à fiscalização e à pesquisa com

finalidade exclusivamente científica, devidamente autorizadas pela administração do

Parque. Mesmo assim estas atividades não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais. Todo e qualquer deslocamento, só poderá ser feito a pé.

ZONA PRIMITIVA
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É a zona na qual já ocorreu uma pequena ou mínima intervenção humana.

Pode ter ecossistemas únicos, espécies de flora e de fauna ou fenômenos naturais de

grande valor científico,  que  indicam o uso limitado do público, mesmo assim com

certos cuidados. Possui características de transição entre a Zona Intangível e a Zona

de Uso Intensivo. 

A finalidade é a conservação do ambiente natural  e o fomento da pesquisa

científica e da Educação Ambiental.

As atividades humanas permitidas incluem pesquisa, fiscalização e Educação

Ambiental,  desenvolvidas  de modo a não comprometer  a integridade dos recursos

naturais. Não se deve permitir instalação de qualquer infra-estrutura e os trabalhos de

pesquisa deverão ser desenvolvidos somente por autorização da administração. Todo

deslocamento deverá ser feito a pé.

ZONA DE USO INTENSIVO

É a zona na qual se tem áreas naturais ou alteradas pela ação humana. O

ambiente  deve  ser  mantido  o  mais  natural  possível,  contando  com:  portaria,

administração,  centro  de  visitantes,  área  para  atividades  de  recreação  e  as

construções necessárias aos serviços do Parque.

Deve-se manter  a harmonia  das edificações e dos espaços  criados com o

ambiente natural e haverá duas entradas para o Parque: a principal, pela cidade de

Caldas Novas  e  uma secundária,  pela  Pousada do Rio  Quente.  Algumas  vias  de

circulação também serão consideradas como Zona de Uso Intensivo(FIGURA 01/6.2).

ZONA DE USO ESPECIAL
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Zona necessária à administração do Parque, constando de algumas vias de

circulação para turismo e os pontos de visitação permanente e que venham a ser

abertos, conforme a Figura 01/6.2.

ZONA DE RECUPERAÇÃO

Zona  aonde  a  ação  antrópica  aliada  a  fatores  locais,  causou  impactos  na

vegetação e solos, que justificam a sua recuperação.

A estrada que vai do topo da Serra até Rio Quente atualmente em condições

precárias e que deverá ser interrompida, permitindo apenas o uso com autorização da

administração do parque,  com a implantação do Parque merecerá  em sua área e

adjacências  uma  ação  de  recuperação  específica.  Desta  forma  esta  área  foi

selecionada como uma zona de recuperação e que deverá contemplar, além de uma

reconformação topográfica dos solos erodidos, uma revegetação com espécies locais.

FATORES A SEREM CONSIDERADOS

1. O Parque Estadual da Serra de Caldas possui uma área total limitada, no

que se diz respeito a um Parque Ecológico,  apesar da sua importância,

necessitando estudos para sua expanção.

2. Algumas  tipologias  vegetais  são  de  grande  importância  para  se

constituírem em Bancos Genéticos e para pesquisas.

3. O Parque faz parte da estrutura turística da região de Caldas Novas, hoje

de renome internacional.

16



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

4. Algumas  ocupações  no  sopé  da  serra,  próxima  dos  limites  do  Parque,

deverão obedecer normas estabelecidas pela administração do Parque.

5. O zoneamento e o manejo do Parque estão sujeitos à revisões periódicas.

6. Os limites do Parque poderão sofrer alterações com abrangência de áreas

de  exclusivo  interesse  para  proteção  de  áreas  de  recardo  do  aquífero

terma, à flora e à fauna. Sendo vetada sua desafetação e necessária sua

expanssão.
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6.3 - PROGRAMAS DE MANEJO

6.3.1 - Programas de Manejo do Meio Ambiente

SUB-PROGRAMA DE PROTEÇÃO 

Objetivos:

 Proteger os recursos naturais e a biodiversidade do Parque.

 Conservar as instalações do Parque.

 Proporcionar segurança aos visitantes e aos funcionários.

Ações:

 Estabelecer  um  sistema  de  fiscalização  eficiente  para  toda  a  área  do

Parque (veja anexo I).

 Treinar  e  ter  pessoal  da  administração  para  promover  os  primeiros

socorros.

 Interditar a descida do Parque para a  rodovia que vai para a cidade  de Rio

Quente.

 Regularizar a situação fundiária, georreferenciar e implantar a cerca no seu

perímetro correto.

 Consultar as populações dos municípios sobre a alteração do nome Parque

Estadual  da Serra  de Caldas Novas,  para Parque Estadual  da Serra  de

Caldas, simplesmente.
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 Recuperar  toda  área  degradada  que  envolve  o  caminho  de  acesso  à

entrada do Parque,  de forma a compatibilizá-la com o meio ambiente do

Parque, utilizando-se espécies locais.

 Rigoroso controle de acesso humano ao Parque,  através dos portões de

entrada, um por Caldas Novas, outro pelo Rio Quente, devendo-se manter

vigilantes para evitar entradas de pessoas no Parque, que não seja pelos

portões de entrada ou propriedades com autorização de acesso a atrações

do parque.

 Controle total de tráfego de veículos particulares na área do Parque, exceto

nos estacionamentos construídos para os visitantes.

 Adotar  um  programa  específico  de  prevenção  contra  incêndios  o  qual

deverá  ser  desenvolvido  por  uma  brigada  fixa  do  parque,  brigadas

voluntárias, Batalhão Florestal e Corpo de Bombeiros Militar.

 Controle  na proibição  do acesso de quaisquer  animais  domésticos,  bem

como  na  alimentação  de  qualquer  espécie  da  fauna  do  Parque,  por

visitantes.  Para  tanto,  deverá  se  instalar  placas  adequadas  em  pontos

estratégicos.

 Proteger  todas  as  fontes  de  água  do  Parque,  as  quais  só  poderão  ser

utilizadas para benefício da fauna e da flora.

 Impedir  a introdução de qualquer espécie exótica da fauna e da flora na

área do Parque.

 Fiscalizar toda e qualquer ocupação indevida nos limites do Parque.
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 Levantamento das condições de erosões e deslizamentos dentro dos limites

do Parque e estabelecer métodos de contenção.

S  UB-PROGRAMA DE PESQUISAS  

Objetivos:

 Promover convênios com universidades e demais órgãos governamentais, e

as ONGs., no sentido de desenvolver trabalhos de pesquisa dentro da área

do Parque, nos segmentos da Flora, Fauna, Geologia, Hidrogeologia, Solos,

Hidrografia e sociologia.

 Detalhar os conhecimentos técnicos dos diversos ambientes do Parque.

 Buscar subsídios para o melhor e mais racional manejo da área do Parque.

 Fornecer oportunidades de treinamentos e aperfeiçoamentos profissionais

ao pessoal técnico do Parque e guias locais.

 Procurar incentivar e dar condições para pesquisas científicas dos diversos

ambientes do Parque.

 Instalar  cinco  estação  meteorológica  dentro  da  área  do  Parque,  em

convênio com o INEMET e/ou AMAT.

Ações:

 Promover  detalhado  levantamento  da  rede  hidrográfica  do  Parque  e  a

possibilidade de utilização ou de conservação.

 Levantamento detalhado dos solos do Parque, com a confecção duma carta

de solos. Fazer correlações de solo/planta e solo/rocha.
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 Levantamento  detalhado  da  vegetação  do  Parque,  na  escala  de

identificação  de  todas  as  tipologias  vegetais,  numa  carta  da  flora.

Relacionar planta/solo,  sítios e habitats ecológicos.

 Pesquisas específicas do campo do pau santo; do campo das caraíbas; do

campo das canelas-de-ema,  do campo das arnicas,  áreas de formação de

murundum.

 Pesquisa específica das espécies  ameaçadas e raras da flora.

 Pesquisa específica das espécies fitoterápicas e suas correlações com os

solos.

 Levantamento detalhado da fauna do Parque e seu entorno com indicações

de sítios e habitats ecológicos, migração e emigração.

 Pesquisa específica das ações de simplificação da fauna do Parque.

 Pesquisas específicas sobre lobo-guará,  onça parda, raposinha do campo,

tamanduá, urubú-rei, anfíbios, troquilídeos, do Parque.

 Estudos  detalhados  da  geologia  e  da  hidrogeologia  do  Parque  com

elaboração  da  carta  geológica  e  o  balanço  hidrogeológico  da  área  do

Parque. 

 Pesquisa específica da lagoa pretérita e da situação do platô do Parque

como área de recarga das águas termais.

SUB-PROGRAMA DE MONITORAMENTO

Objetivos:
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 Acompanhar a evolução natural dos diversos ambientes do Parque, com a

finalidade  de  constatação  de  quaisquer  anormalidades  ou  evento

importante.

 Acompanhar os resultados das pesquisas efetivadas e em andamento no

Parque.

 Identificar  as  características  da  visitação  ao  Parque,  objetivando

adequações das atividades de uso público.

 Monitorar o sistema de entrada de visitantes pela entrada da Pousada do

Rio Quente  e adequar,  para a realidade do Parque,  sempre que houver

desvios.

 Acompanhar a evolução dos ecossistemas protegidos e controlar os efeitos

do Plano de Manejo sobre a comunidade faunística.

 Identificar  os possíveis  impactos  sobre  a fauna,  causados  pela  visitação

sistemática ao Parque.

 Monitorar e identificar os locais propícios de possíveis focos de fogo na área

do Parque, como forma de prevenir incêndios. 

 Acompanhamento dos níveis de abundância das populações de lobo-guará,

raposinha do campo, tamanduá, onça parda, veado catingueiro e a ema,

como indicadores biológicos da qualidade ambiental do Parque.

Ações: 

 Manter a total integridade do Parque e preservar os diversos ambientes e

ecossistemas.
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 Melhorar  as condições de visitação ao Parque,  procurando dar  conforto,

informações e conscientização ambiental.

 Tirar todo o proveito possível dos resultados das pesquisas efetivadas no

Parque.

 Divulgar o mais possível, as condições de visitação ao Parque aos turistas,

procurando orientá-los nos circuitos de visitação,  incentivar e promover a

formação de guias locais.

 Colher dados dos visitantes para verificar quais os tipos de atividades que

mais agradam ao público.

6.3.2 - Programa de Uso Público

SUB-PROGRAMA DE RECREAÇÃO E LAZER

Objetivos:

 Promover  e  desenvolver  atividades  de  recreação  e  lazer,  com  total

harmonia com o meio-ambiente, de modo a não lhe causar impactos.

 Oferecer aos usuários do Parque opções de atividades recreativas dentro

das aptidões e potencialidades do Parque.

 Promover,  sempre  que  possível,  o  enriquecimento  dos  conhecimentos

ambientais  dos  visitantes,  com  passeios  e  informações  agradáveis  e

estimulantes.
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 Construir  duas entradas para o Parque,  sendo uma por Caldas Novas e

outra por Rio Quente, ambas servidas por teleféricos.

 No  platô  do  Parque  manter  pontos  de  visitação  por  veículos,  bicicleta,

caminhada  e  trilhas  planejadas  para  os  diversos  tipos  e  condições  de

visitantes,  ficando  desde  já  mantidos  os  principais  pontos  já  tradicionais

indicados na FIGURA 01/6.2,  como 1,  2,  3,  4,  5 e 6,  os quais  poderão

manter  as  atuais  denominações  ou  serem  alteradas  conforme  as

conveniências da administração do Parque. Sendo estimulada a criação de

novos pontos com potencial para visitação. 

 À partir dos pontos de visitação do Parque, promover estudos para adequar

trilhas de passeios, convênios e parcerias com proprietários vizinhos para

acesso aos atrativos, dentro das normas e recursos do Parque.

Ações:

 Dar aos visitantes opções adequadas às diversas faixas etárias, bem como

o conforto, de acordo com a opção escolhida.

 Manter a administração do Parque, profissionais capacitados para melhor

conduzir os visitantes aos pontos de visitas e pelas trilhas e parceria com

guias locais. Trabalhar a concessão (ões) do uso público na unidade.

 Implantar  locais  de  descanso  ao  longo  dos  percursos,  de  modo  que  o

visitante possa aliar o descanso com o visual e informações sobre o meio-

ambiente, incluindo tecnologia de comunicação por meios virtuais.
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 Colocar placas indicativas ao longo dos percursos, com recomendações aos

visitantes.

 Manter sempre a atenção dos visitantes, impedindo-os de desviar-se dos

percursos  estabelecidos,  principalmente  quando  se  tratar  das  Zonas

Intangível e Primitiva do Parque.

 Manter um sistema de controle e circulação de visitação, de modo que os

visitantes passem  pelos  determinados  pontos  do  Parque  conforme

cronograma,  permitindo  que  o  visitante  possa  optar  por  uma  maior  ou

menor permanência em cada ponto de visitação.

 Manter sempre que possível guias junto com grupos de visitantes, os quais

deverão estar  sempre instruídos das suas atividades,  de modo a dar as

explicações  necessárias  aos  visitantes  terem  uma  experiência  mais

completa e impedindo-os de cometerem imprudências ou infrações.

SUB-PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL

Objetivos:

 Promover a conscientização do significado da conservação, recuperação e

uso adequado dos recursos naturais.

 Promover  a  percepção  e  compreensão  do  uso  e  ocupação  do  meio

ambiente dentro dos princípios de convivência harmoniosa do homem com

a natureza.
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 Estimular  e apoiar  as visitas educacionais  organizadas e monitoradas de

escolas  e  comunidades,  estimulando  o  desenvolvimento  da  consciência

ecológica, através da interpretação dos diversos ambientes do Parque.

Ações:

 Organizar eventos ecológicos no Parque.

 Elaborar e implantar projeto de Educação Ambiental do Parque.

 Divulgar a disponibilidade do Parque para receber grupos de estudantes,

professores e comunidade, dentro de uma programação prévia.

 Elaborar programas de audio-visuais e folhetos educativos adaptados aos

diversos níveis de formação educacional, sobre os diversos ambientes do

Parque.

 Organizar  as  trilhas,  que  serão  utilizadas  para  programas  de  educação

ambiental, devidamente sinalizadas e com placas informativas.

 Instalação de cursos de Educação Ambiental para professores do primeiro e

segundo graus.

 Promover palestras  de Educação Ambiental para visitantes, com exposição

interpretativas utilizando material do Parque.

 Manter  e  ampliara  o  museu  ou exposição  com materiais  do Parque,  de

modo a estimular o visitante aos passeios ecológicos.

SUB-PROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO
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Objetivos:

 Dar ao visitante o adequado entendimento e a necessária observação dos

diversos ambientes do Parque.

 Produzir material necessário, como fotos, slides, folhetos, amostras, filmes,

etc. como forma de informar o visitante o que o Parque oferece nos seus

passeios.

 Manter  pessoaltreinado  para  transmitir  as  informações  necessárias  de

interpretação dos diversos ambientes do Parque.

Ações:

 Dar ao visitante a interpretação adequada dos diversos materiais e visuais

que irão encontrar nos passeio do Parque.

 Apreciação e percepção das diversas tipologias vegetais  do Parque com

exposição adequada de cada uma.

 Apreciação  e  percepção  de  algumas  formas  da  fauna  do  Parque,

principalmente  no  que  diz  respeito  aos  pássaros,  insetos  e  répteis,  que

poderão ser encontrados durante os passeios.

 Percepção dos fenômenos geológicos, hidrogeológicos de influência direta

com o Parque.

SUB-PROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Objetivos:
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 Promover a divulgação dos recursos, benefícios e normas do Parque para o

conhecimento público.

 Divulgação ampla das atividades e importância do Parque como forma de

turismo ecológico.

 Confeccionar  material  de  divulgação  sobre  o  zoneamento,  áreas  de

visitação, equipamentos, regulamentos e normas do Parque.

Ações:

 Elaboração de material gráfico de divulgação do Parque.

 Estabelecer contatos com outros parques nacionais e estaduais, para troca

de informações e conhecimentos administrativos.

 Estabelecer  calendários  das  atividades  e  programas  do  Parque,  para

divulgação externa.

 Convites  a  figuras  políticas,  empresariais,  representativas  dos  diversos

setores  da  vida  pública  nacional,  bem  como  personagens  da  cultura

científica e da imprensa nacional, para a visita ao Parque, como forma de

influenciar  a  opinião  pública,  em geral,  e  facilitar  processos  de recursos

financeiros para o Parque.

6.3.3 - Programas para o Entorno do Parque

Deverá ser desenvolvida uma série de programas voltados para o entorno do

Parque.
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SUB-PROGRAMA  DE  COMUNICAÇÃO  E  EDUCAÇÃO  AMBIENTAL  DA

COMUNIDADE

Objetivos

Programa  destinado  a  integrar  e  informar  à  população  residente  em  seu

entorno  da  importância  ecológica  do  Parque  e  dos  aspectos  positivos  de  sua

implantação, para a comunidade.

Como parte integrante deste plano deve-se prever a educação ambiental desta

população, principalmente através de ações em escolas e comunidades que usam o

parque.

Ações:

 Prevenção de incêndios;

 Proibição de caça e pesca;

 Conservação do meio-ambiente:

 fauna e flora

 recursos hídricos

 solos (erosão e assoreamento)

 Programa de divulgação

Um programa  voltado  para  as  propriedades  vizinhas  e  confrontantes  ao

Parque deverá ser elaborado com uma campanha de esclarecimento, nos

moldes  desta  citada,  incorporando-se  um  plano  de  divulgação  das
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atividades permitidas na área e das restrições previstas na Regulamentação

de Atividades.

-  Programa  com  as  comunidades  locais  que  se  utilizam  do  parque,  no

sentido de levar conhecimento e trazer apoio para gestão.

SUB-PROGRAMA DE REGULAMENTAÇÃO DE ATIVIDADES NO ENTORNO

Objetivos:

Estabelecer regulamentação  que traga maior proteção nos termos da lei de

Parques Estaduais,  definindo-se com clareza as atividades que serão permitidas  e

reformulação da ZA para adequação as necessidades do Parque.

Ações:

Sugere-se que sejam proibidas as seguintes atividades:

 Indústrias poluentes ou semi-poluentes;

 Indústrias na área mais próximas ao Parque;

 Estações de tratamento d'água, esgotos ou lixo;

 Pistas de pouso e decolagem;

 Rodovias novas;

 Qualquer mineração comercial de recurso natural, exceto as águas quentes;

175



 FEMAGO
Parque Estadual da Serra de Caldas

 Desmatamentos de qualquer  espécie e retirada de árvores isoladas sem

compensação e ouvir o conselho do parque.

 Construção de novos hotéis sem um estudo próprio e conjunto;

 Depósito de qualquer tipo de rejeito;

 Loteamentos urbanos;

 Execução de música constante em volume elevado, que possa prejudicar,

afugentar ou causar stress na fauna.

 Licenciamento, autorização ou registro de qualquer atividade sem a oitiva só

conselho do Parque.

6.3.4 - Programas de Operacionalização

SUB-PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivos:

 Dotar  o  Parque  dos meios  necessários  para  a  execução  das  atividades

relacionadas  com  a  sua  administração  e  implementação  do  Plano  de

Manejo.

 Adotar a política da terceirização dos serviços administrativos e concessão

do  uso  público  do  Parque,  cabendo  à  SEMAD,  a  devida  fiscalização  e

controle.

Ações:
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 Criar um Conselho Consultivo com o intuito de orientar e dar consistência

técnica às atividades do Parque (vide anexo 4).

 Elaboração  do  regimento  interno  do  Parque,  atendendo  ao  Plano  de

Manejo.

 Prover  o  Parque  de  um  corpo  administrativo  compatível  com  suas

necessidades e serviços previstos (ver anexo 2).

 Promover o treinamento do pessoal da administração através de cursos de

atualização e reciclagem.

 Implantar linhas telefônicas no platô do Parque. 

 Estudar  convênios  que  visem  contribuir  para  a  execução  do  Plano  de

Manejo.

 Atualizar sempre que for necessário o Plano de Manejo, prevendo-se sua

primeira revisão obrigatória, 3 anos após o início efetivo de operação, ou

seja no primeiro trimestre do ano 2.002.

 Fazer  os  projetos  necessários  para  o  consumo  de  água  potável  e

eliminação de efluentes, adequados ao  meio-ambiente do Parque.

SUB-PROGRAMA DE MANUTENÇÃO

Objetivos:

 Manter e zelar pelo patrimônio do Parque.

 Fiscalizar e controlar a eficiência dos serviços terceirizados.
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Ações:

 Manter em perfeito estado de conservação todas as instalações do Parque.

 Manter  os  caminhos,  trilhas,  estacionamentos  e  aceiros,  limpos  e

conservados.

 Prover a revisão periódica da cerca dos limites do Parque, bem como das

placas de sinalização e orientação.

 Manter em perfeito funcionamento todas as viaturas da administração do

Parque, bem como do teleférico. 

 Dar destino adequado a todo o lixo do Parque, com coletas diárias.

 Efetuar o monitoramento periódico das águas de abastecimento do Parque

e dos efluentes produzidos.

 Efetuar a limpeza periódica dos cursos de água do Parque.

SUB-PROGRAMA DA CAPACIDADE DE CARGA DO PARQUE

Objetivos:

 Estudos para a determinação adequada do número de visitantes.

Ações:

 Estimativa do comportamento da cachoeira da Cascatinha: 3 grupos de 30

pessoas  por  dia  =  90  pessoas/dia.  A  administração  do  Parque  deverá

providenciar para que o fluxo de água desta cachoeira seja perene o ano

todo.
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 Estimativa do comportamento da cachoeira da Confusão: 2 grupos de 30

pessoas por dia = 60 pessoas/dia.

 Estimativa do comportamento  da cachoeira do Paredão:  2 grupos de 25

pessoas por dia = 50 pessoas/dia.

 Estimativa para um circuito integrado de visitação aos pontos 1, 2, 3, 4, 5 e

6, com 2 turnos na parte da manhã e 3 turnos na parte da tarde, com 30

pessoas/turno, utilizando veículo apropriado para 30 pessoas, tipo trenzinho

de pneus com tração motorizada. Total = 180 pessoas/dia.

 Total geral da estimativa da capacidade de carga = 380 pessoas/dia.

6.3.5 - Programa de Obras Civis

As obras civis programadas encontram-se apresentadas em planta no anexo 3.

SUB-PROGRAMA DOS PORTÕES DE ENTRADA

Objetivos:

 Desenvolver os projetos de engenharia para a construção das obras civis de

construção de pelomenos dois portões das duas entradas do Parque, uma

por Caldas Novas e outra pelo Rio Quente.

 O acesso atual de Caldas Novas deverá ser alterado, adotando-se a opção

de trajeto através do loteamento Jardim Serrano,  situado às margens da

GO-139.  Para  isto  seria  utilizado  uma  rua  existente  e  ainda  seria
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recuperada  uma área  de  propriedade  da  Prefeitura  Municipal  de  Caldas

Novas e de onde se retirou cascalho para pavimentação.

Ações:

 O projeto  de  engenharia  constará  para  o  portão  de  entrada  por  Caldas

Novas de: Recepção, Bilheterias, Pátio da recepção; Guarita de segurança

e Pátio de estacionamento para veículos particulares e ônibus.

 O projeto de engenharia para o portão de entrada pela Pousada do Rio

Quente  será  mais  simplificado,  constando  apenas:  área  de  recepção,

guarita de segurança e bilheterias com catraca.

SUB-PROGRAMA DO CENTRO DE VISITANTES

Objetivos:

 Projeto de engenharia visando o recebimento dos visitantes de forma a dar-

lhes não só conforto, mas também orientação no uso do parque da forma

mais proveitosa e prazerosa.

Ações:

 O projeto constará de:  Salão de recepção com lanchonetes e balcões de

venda de “souvenirs”; Salão de exposição de materiais do Parque e museu;

Auditório para palestras, seminários, cursos e convenções.

 Ainda dentro do projeto será contemplado um espaço para a administração

do Parque com:  Entrada para funcionários com controle de ponto; sala do
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administrador e auxiliares; tesouraria; sala de reuniões; auditório,  toaletes

completas e copa-cozinha.

 Como apêndice do projeto:  alojamento  para os guardas de segurança e

fiscalização; banheiros e refeitório.  Deverá ainda ser construída uma casa

de visitas destinada a receber hóspedes convidados e ainda pesquisadores

e cientistas de destaque. No topo da serra, uma extensão da administração

constando de: lanchonetes e banheiros, a serem construídos nos pontos de

visitação que forem julgados mais estratégicos.

SUB-PROGRAMA DO TELEFÉRICO

Objetivos:

 Serão  dois  teleféricos  a  serem  instalados.  Um  pela  entrada  de  Caldas

Novas e outro pela entrada pela Pousada do Rio Quente.

Ações:

 O projeto constará de plataformas de embarque e desembarque na entrada

do Parque  e  no alto  da serra  e  casas  de máquinas  com uma pequena

oficina  de  manutenção  em  cada  entrada,  exclusiva  do  teleférico.  Este

serviço será terceirizado.

SUB-PROGRAMA DE ÁGUA POTÁVEL
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Objetivos:

 O abastecimento de água potável para todo o complexo administrativo do

Parque,  bem como para atender aos visitantes, constituirá de um projeto

específico.

Ações:

 O  atendimento  satisfatório  de  todo  o  pessoal  da  administração  e  dos

visitantes do Parque com água potável, de preferência utilizando as próprias

fontes de água do Parque será muito importante. Para tanto, deverá estudar

projetos  de  captação  que  visem  fornecer  água  isenta  de  coliformes,

utilizando  fontes  do  próprio  Parque,  em volume suficiente,  sem afetar  o

meio ambiente.

6.4 - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Dentro de uma perspectiva de instalação e funcionamento do Parque, propõe-

se, a título de orientação para as futuras ações da FEMAGO, o cronograma físico-

financeiro a seguir apresentado.
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ANEXO 1 - SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO

O sistema de fiscalização  do Parque deverá  ser  enfocado  de duas formas

distintas, a fiscalização indireta e a direta ou ostensiva.

A  fiscalização  indireta  deverá  ser  exercida  por  todos  os  funcionários  de

qualquer nível do próprio Parque. Para isto deve-se realizar um treinamento específico

com o pessoal da administração, transportes, porteiros, enfim todos que exercerem

alguma  atividade  na  área.  Desta  forma  todos  eles  se  transformarão  em  fiscais

informais e poderão agir sempre que necessário, graças ao treinamento. O plano de

treinamento deverá contemplar principalmente os aspectos de invasão, incêndio, lixo,

atitudes com a fauna e flora e a preservação ambiental.

A fiscalização direta ou ostensiva será exercida na portaria por porteiros e na

área do Parque por vigilantes que percorrerão o perímetro da área, aproveitando-se

do aceiro que será executado para a implantação da cerca e que se destina ainda a

ser uma barreira contra incêndios.

O vigilante deverá ter um treinamento intenso que deverá ser executado em

diversas etapas:

 Treinamento contra incêndio - Corpo de Bombeiros.

 Treinamento de postura e ação - Batalhão Florestal.

 Treinamento ambiental - SEMAD.

 Treinamento preparatório - outros parques do país.
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Prevê-se a necessidade de um corpo permanente de vigilantes, que deverá ter

22 elementos em épocas normais e 28 em épocas secas.

- Período Diurno (2 equipes)

1º) 06:00 às 13:00 hs.

2º) 13:00 às 20:00 hs.

01 -  região confrontante  com a Pousada do Rio Quente,  preferencialmente

situado em mirante.

02  -  sendo  01  próximo  ao  acesso  principal  do  Parque,  e  outro  próximo  a

Caldas Novas.

03 -  sendo 1 no perímetro norte entre a Pousada do Rio Quente e Caldas

Novas e os outros dois distribuídos no perímetro sul entre Caldas Novas e a

Pousada.

01 - no alto da Serra circulando pelos caminhos.

- Período Noturno (2 equipes).

1ª Equipe: 20:00 às 01:00 hs.

2ª Equipe: 01:00 às 06:00 hs.

01 - na área da Cascatinha.

01 - na área do acesso principal.

02 - em mirantes sendo um próximo a atual estrada de subida da Serra e outro

na região da Pousada.
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Para a época seca, que apresente risco de incêndios, deverão ser acrescidos

mais 02 vigilantes para ambos os períodos.

Caso seja do interesse administrativo da FEMAGO, poderá este trabalho ser

desenvolvido pelo Batalhão Florestal, através de convênio específico.

Todos  os  elementos,  que  atuarão  na  vigilância,  deverão  possuir

preferencialmente o 1º grau completo.
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ANEXO 2 - ESQUEMA FUNCIONAL DO PARQUE

Para o Parque Estadual da Serra de Caldas propõe-se a seguinte estrutura

funcional:
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Para o corpo de funcionários do Parque prevê-se a seguinte composição:

QUANT. CARGO FORMAÇÃO LOCAÇÃO

01 Diretor do Parque Biólogo, Méd. Vet. ou Eng. Florestal Diretoria

01 Secretária Secretariado Secretaria

01 Assessor Técnico Biólogo, Med. Vet. ou Eng. Florestal Assessoria Técnica

01 Coordenador da Seção Administrativa e Financeira Administrador de Empresas Seção Adm. e Fin.

01 Tesoureiro 2º grau Tesouraria

01 Chefe de Seção Pessoal/Contabilidade Contador Contabilidade/S.Pessoal

01 Coordenador de Seção de Operação Biólogo ou Eng. Florestal Seção Operação/Apoio

01 Encarregado de Manutenção 1º grau Manutenção

02 Auxiliar de Manutenção ----- Manutenção

01 Encarregado de Transporte 1º grau Transportes

04 Motoristas 1º grau Transportes

01 Chefe de Setor de Atendimento ao Público Rel. Públicas ou Comunicações Setor Atend. ao Público

02 Auxiliares de Atendimento ao Público 1º grau Setor Atend. ao Público

01 Encarregado de Educação Ambiental 2º grau Ed. Ambiental

01 Auxiliar de Educação Ambiental 1º grau Ed. Ambiental

01 Encarregado de Trilhas e Roteiros 2º grau Trilhas e Roteiros

01 Relações Públicas 2º grau Rel. Públicas

01 Coordenador da Seção de Fiscalização 2º grau Seção de Fiscalização

01 Chefe de Setor de Portaria 2º grau Setor de Portaria

06 Bilheteiros (2 turmas de 3 cada) 1º grau incompleto Setor de Portaria

01 Chefe do Setor de Vigilância 2º grau Setor de Vigilância

22 Vigilantes (vide anexo 1) 1º grau Setor de Vigilância

A estrutura  está concebida de forma a  ser  a menor  possível,  podendo  ser

expandida na medida das necessidades.

A assessoria técnica deverá atuar sempre com o pessoal técnico da própria

FEMAGO,  aonde buscará  o apoio  científico  dos profissionais  multidisciplinares,  de

acordo com o requerido.
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ANEXO 3 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA ÁREA CONS-

                    TRUÍDA
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ANEXO 4 - CONSELHO CONSULTIVO

Deverá ser criado um Conselho Consultivo,  do Parque da Serra de Caldas,

destinado a dar diretrizes, definir metas e analisar questões ou propostas que possam

surgir.

O Conselho Consultivo deverá ter a função de um conselho técnico e definidor

de ações, sendo desvinculado dos aspectos fiscais, para garantir sua independência.

Como  sugestão  propõe-se  que  a  presidência  caberá  ao  presidente  em

exercício da FEMAGO, sendo membros:

1) 01 representante da SEMARH

2) 01 representante da Governadoria do Estado

3) 01 representante da Prefeitura de Caldas Novas

4) 01 representante da Prefeitura de Rio Quente

5) 01 representante do setor hoteleiro de Caldas Novas

6) 01 representante da Pousada do Rio Quente

7) 01 representante de uma ONG local, considerada representativa

8) 01 diretor do Parque

9) 01 representante do Ministério Público

10) 01 representante do Batalhão Florestal

11) 01 representante da UFG

12) 01 representante da UCG

13) 01 representante de notório saber convidado pela FEMAGO

14) 01 diretor de Unidades de Conservação da FEMAGO
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ANEXO 5 - RECEITA ESTIMADA

Ingressos:

380 pessoas/dia x R$ 5,00 = R$ 1.900,00/dia

1.900,00/dia x 30 dias = 57.000,00 / mês

Terceirização:

- Teleférico de Caldas Novas:

 visitantes da cidade: 2.000.000/ano

 visitantes do Parque: 20% = 400.000/ano

 renda prevista: R$ 3,00 x 400.000 = R$ 1.200.000/ano

- Teleférico da Pousada

 visitantes:600.000/ano

 visitantes do Parque: 50% = 300.000/ano

 renda prevista: R$ 3,00 x 300.000 = R$ 900.000/ano

Para as pessoas que só visitarem o Parque pelo teleférico e retornarem, sem

pagar a taxa de ingresso, pode-se prever R$ 0,50/pessoa, que possibilitaria os valores

de R$ 350.000 por ano e cerca de R$ 30.000 por mês.

Lanchonetes:

Pode-se prever  uma arrecadação de R$ 2.000/mês pelo direito de uso das

lanchonetes.
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Lembranças, Camisetas, Chapéus, etc.:

Prevê-se a seguinte arrecadação:

11.400 pessoas/mês x 40% = 4.560 recordações.

4.560 unidades x R$ 7,00 = R$ 31.920,00

Arrecadação: 31.920 x 20% = R$ 6.384,00 / mês

Outras Receitas:

 guias (terceirizado): 1.000/mês

 passeios : 3.000/mês

 propaganda : 2.000/mês

 Total : 6.000/mês
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