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O falso brilhante 

NO LONGÍNQUO 17 de setembro de 1985 o estado da Bahia celebrava a fundação do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina, uma unidade de conservação federal criada com o objetivo de proteger os 

ecossistemas e os sítios histórico-culturais da Serra do Sincorá, uma minúscula cordilheira plantada no 

coração da Bahia. Decorridos 30 anos desde a criação da área silvestre protegida, os compromissos 

assumidos pelos órgãos públicos deixam muito a desejar. A área protegida da natureza jaz abandonada no 

sertão baiano, onde são evidenciados o desrespeito e as transgressões à legislação ambiental, nas mais 

diversas formas de apropriação e exploração dos bens naturais, históricos e culturais.  

Este livro procura sintetizar as observações, estudos e reflexões desenvolvidos durante a elaboração 

de três trabalhos acadêmicos: a dissertação de mestrado Estudos Geomorfológicos da Região Cárstica de 

Andaraí: uma contribuição à conservação de cavernas (SEABRA, 1991), a tese de doutorado Do Garimpo 

aos Ecos do Turismo: Parque Nacional da Chapada Diamantina (SEABRA, 1998), e o relatório pós-

doutoral Análise Geoecológica da Chapada Diamantina: paisagem natural, patrimônio cultural e educação 

ambiental (SEABRA, 2012), desenvolvidos e apresentados, respectivamente, na Universidade Federal de 

Pernambuco, Universidade de São Paulo e Universidade Federal da Bahia.  

O logro dos objetivos propostos é creditado ao autor, aos residentes da Chapada Diamantina, 

parentes, amigos e colegas de trabalho, que acompanharam o desenvolvimento, a evolução e a finalização 

desta obra. Agradecimento especial à geógrafa Claudia Neu, uma joia preciosa.  

Os estudos de natureza socioambiental permitiram reconhecer o equívoco no desígnio da categoria 

parque nacional para a unidade de conservação que reúne escombros naturais e humanos da lavra 

diamantina. Decorridos 180 anos de exploração econômica da Chapada Diamantina, as marcas do homem 

estão por toda a parte nas terras arrasadas. Não há sequer um único pedaço de chão sem que esteja revirado 

pela lavra diamantina, sulcado pela agricultura, pisoteado pelo gado, irrigado por águas poluídas e abrasado 

pelo fogo.  

Nesse cenário devastado saem os garimpeiros e agricultores tradicionais, e surgem os amantes da 

natureza e dos esportes radicais.  

É o falso brilhante 
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As áreas silvestres protegidas 

DENTRE AS ÁREAS PROTEGIDAS DA NATUREZA, julgam-se os parques nacionais as mais 

importantes, por suas dimensões territoriais, os bancos genéticos existentes e a administração federal a que 

estão submetidos. São territórios criados com a finalidade de conciliar a preservação dos atributos 

excepcionais da natureza e a utilização para fins educacionais, recreativos e científicos. 

O desenvolvimento técnico-científico nas últimas décadas, aliado ao controle das epidemias e às 

melhorias sanitárias têm sido o maior responsável pelo aumento vertiginoso das populações e a expansão 

urbana. O incremento do consumo intensificou a exploração dos recursos naturais e aumentado a pressão 

sobre as áreas naturais. Como resposta a essas ações, governos de diversos países criaram as unidades de 

conservação, com o fim de resguardar os habitats naturais das constantes intervenções humanas. 

Existem atualmente 71 parques nacionais no Brasil, cuja infraestrutura na maioria é precária ou 

inexistente. O mesmo ocorre com o pessoal contratado para administração, manutenção e fiscalização, 

necessários à preservação dos ecossistemas, acolhimento e acompanhamento dos visitantes. As unidades de 

conservação de preservação integral convivem com problemas vários, como a situação fundiária irregular, 

conflitos de terras, incêndios criminosos, exploração de madeiras e minerais, caça, pesca e turismo 

predatórios, entre outros. 

Situado no flanco leste da Chapada Diamantina, na região central da Bahia, o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina foi criado pelo Decreto Federal N° 91.655, em 17 de setembro de 1985, com o objetivo 

de...  

proteger mostras dos ecossistemas da Serra do Sincorá, na Chapada Diamantina, 

assegurando a preservação dos recursos naturais e proporcionando oportunidades 

controladas para uso pelo público, educação, pesquisa científica e também contribuindo 

para a preservação de sítios e estruturas de interesse histórico-cultural existentes na área. 

Para melhor compreender a ocupação territorial e exploração econômica na Chapada Diamantina, 

partimos do conceito de capital natural, como sendo o conjunto dos bens naturais, tangíveis e intangíveis, 

disponíveis para a sociedade de consumo. A definição permite compreender as bases ecológicas e a 

responsabilidade social que impõem limites ao desenvolvimento sustentável. Numa linguagem mais 
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financeira e menos ecológica, o capital natural é a monetarização da natureza, ou seja, a transformação dos 

bens naturais em mercadoria. 

Tradicional área de exploração diamantífera, com o passar dos anos a Chapada Diamantina 

vivenciou ciclos econômicos diferenciados entre si, porém com um ponto em comum - o extrativismo voraz 

dos bens naturais. As riquezas foram saqueadas até o quase total esgotamento das jazidas minerais, das 

matas, dos solos e da água. É importante destacar o cultivo de produtos agrícolas em larga escala e a 

introdução do turismo de massa, dito ecológico, ambos com efeitos socioambientais nefastos. O modelo 

econômico introduzido e sem limites provocou rapidamente o esgotamento dos diamantes e cristais de rocha, 

a devastação florestal, o empobrecimento dos solos, o assoreamento dos rios, a poluição das águas e a 

disseminação da miséria e doenças entre a população residente. Paradoxalmente, sobre os escombros naturais 

e humanos foi criado o Parque Nacional da Chapada Diamantina, com o objetivo primordial de preservar os 

ecossistemas naturais e os bens culturais. 

Fundado o Parque Nacional, excluiu-se o homem, sua família e seu meio de subsistência, sem que 

nenhuma alternativa econômica para a sobrevivência fosse a eles apresentada. O ambiente natural abriu suas 

portas a um novo ciclo econômico, representado pelo turismo ecológico. 

As intervenções humanas na área atualmente ocupada pelo Parque Nacional da Chapada Diamantina 

deixaram marcas profundas nos ecossistemas locais que, de tal modo, as cicatrizes ambientais já estão 

incorporadas à paisagem e à cultura regional. O novo modelo econômico imposto à região, baseado na 

empresa rural e no turismo de massa, acentuou os problemas ambientais e agravou o quadro social. 

Passados 30 anos (2017) desde a criação do Parque Nacional, muito pouco ou quase nada foi feito no 

sentido de ordenar a ocupação e uso da unidade de conservação. Os problemas que causam dano ao meio 

ambiente não somente permanecem, mas também aumentam a cada ano a passos acelerados. 

Em última instância, este livro apresenta criticamente a realidade patrimonial e ambiental da 

Chapada Diamantina, a partir de experiências vividas, buscando proteger a população residente do processo 

avassalador de exploração econômica regional, concentrador e excludente. O diagnóstico ambiental 

participativo possibilitou identificar, caracterizar e delimitar as unidades ambientais naturais e as unidades 

ambientais socioeconômicas, cuja integração desses dois enfoques conduziu ao zoneamento ambiental do 

Parque Nacional. Por conseguinte, as zonas de uso identificadas serviram como suporte à fixação das 

diretrizes gerais para a gestão dos bens naturais, históricos e culturais, pautada nos princípios éticos e morais 

para o bem da natureza e da sociedade. Todavia, o modo de produção regional permanece concentrado nas 

mãos de poucos, abandonando à margem social e à própria sorte centenas de famílias que adornam a 

paisagem em ruínas da Chapada Diamantina. 
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Agricultores na trilha do Pati 

Giovanni Seabra 
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1 

A Chapada Diamantina 

 

 

O COLOSSAL RELEVO ESTRUTURAL SEDIMENTAR da Região Central da Bahia é um mundo 

à parte, do ponto de vista natural, paisagístico, histórico e cultural. Nesse cenário exuberante a Chapada 

Diamantina desponta como um extenso conjunto de terras elevadas que parte do coração da Bahia até 

alcançar o norte de Minas Gerais. Na Bahia, a região montanhosa se estende por 41.994 km², 

compreendendo 33 municípios. Segundo dados publicados pela Secretaria de Estudos Econômicos e Sociais 

Serra do Sincorá, Chapada Diamantina, estado da Bahia 

Giovanni Seabra 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 10 

da Bahia – SEI, a população regional em 2015 alcançou 381.738 habitantes, com tendência a atingir 401.651 

em 2030. O pequeno crescimento corresponde a uma região economicamente pouco promissora. Mesmo 

produzindo tanta riqueza, em diamantes, ouro, madeiras, produtos agropecuários e turismo, o quadro social é 

desesperador, tendo em vista que entre 80 e 90% da população é vulnerável à pobreza. Sem qualquer 

perspectiva de mudança do cenário socioambiental, os refúgios ecológicos residuais correm risco de 

desaparecimento. 

Na Bahia, o sistema de terras elevadas tem a forma de um gigantesco Y, cujas extremidades 

situam-se, ao sul, nos municípios de Rio de Contas e Barra de Estiva; para o norte prolonga-se até os 

municípios de Palmeiras e Lençóis, onde se bifurca no sentido oeste para o município de Xique-Xique, e, na 

direção leste, segue até o município de Morro do Chapéu. 

O Parque Nacional da 

Chapada Diamantina – PNCD 

está inserido na região 

designada Ecossistemas da 

Chapada Diamantina, 

compreendendo as 

microrregiões da Chapada 

Diamantina Setentrional e 

Chapada Diamantina 

Meridional, totalizando 44 

municípios.  

A Microrregião 

Chapada Diamantina 

Meridional abrange 31 

municípios e cinco deles - 

Lençóis, Palmeiras, Andaraí, 

Mucugê e Ibicoara - são 

parcialmente ocupados pelo 

Parque Nacional, com área total 

de 152.000 hectares 

O desenho do Parque 

Nacional é uma poligonal 

fechada iniciada na BR-242, 

Localização da Chapada Diamantina 
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nas proximidades do morro do Pai Inácio. A partir desse ponto se estende para oeste até a vila de São João; 

daí avança para o sul até o povoado de Cascavel; em seguida contorna a Serra do Sincorá, circunda a cidade 

de Mucugê e segue na direção norte, tangenciando a estrada velha até alcançar a vila de Igatu. O traçado 

segue a rodovia estadual BA-142 até Andaraí. De Andaraí, a linha limítrofe avança beirando o rio Santo 

Antônio alcançando o povoado de Remanso; daí sobe pelo rio São José até a cidade de Lençóis; em seguida 

retorna à BR-242, contorna o morro do Pai Inácio e fecha a poligonal. Todavia, os limites da área de 

preservação permanente são infringidos por práticas e ações proibidas, como construções de imóveis, 

agricultura, criatório animal, caça e extração mineral. Esses fatores impactantes são somados ao turismo de 

massa, travestido de turismo ecológico. 

Parte integrante da borda sedimentar da Dorsal Cristalina do Leste Brasileiro, a Chapada Diamantina 

ostenta um vasto sinclinal complexo. Esse conjunto de relevos planálticos configura-se como imponente 

divisor de águas, que cumpre a função de repartir a malha hídrica em duas porções. A primeira, seguindo 

para oeste, abastece o caudal do rio São Francisco. A segunda projeta-se na direção do oceano Atlântico, 

para onde confluem os rios de Contas e Paraguaçu, cujas nascentes brotam na Chapada Diamantina. O relevo 

elevado ostenta vertentes acentuadamente inclinadas e altitudes variando em torno de 1.000 e 1.300 metros. 

Como parte do sistema Serra do Sincorá, às margens do rio Preto e próximo à cidade de Mucugê, ergue-se 

imponente a serra de São Pedro, ponto culminante do Parque Nacional, com 1.695 metros de altitude. 

Preferencialmente orientados por linhas de falhas e diáclases transversais, os cursos d’água esculpem 

profundos vales com água abundante, solos férteis e vegetação exuberante. Desde o século XIX as áreas 

deprimidas são reservadas para o desenvolvimento de atividades policultoras em pequenas propriedades de 

base familiar e que permanecem produtivas nos dias atuais, com lavouras de café, banana e morango. 

O clima é tropical úmido, localmente influenciado pelo fator altitude. Como resultado do efeito 

orográfico, as temperaturas médias são mais reduzidas e as chuvas copiosas, sobretudo na vertente oriental 

da elevação. O clima é do tipo tropical úmido e subúmido, com precipitações máximas no verão e mínimas 

em fins do inverno e começo da primavera. O período chuvoso é intensificado nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro; todavia nos meses de março e abril as precipitações são consideráveis. Tal fato evidencia 

a atuação de dois sistemas de circulação atmosférica superpostos. Um é de origem continental, responsável 

pelas chuvas de verão; o outro é extensão do sistema litorâneo, que ali se fortalece por influência do relevo. 

A barreira representada pela Chapada Diamantina ativa a turbulência, provocando chuvas orográficas. A 

elevada altitude modera as temperaturas médias anuais. Por sua vez, as precipitações pluviométricas são 

acentuadamente superiores às áreas circunvizinhas, onde a semi-aridez é quase uma regra. Em 2015 o efeito 
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Seu Eduardo, agricultor do Pati 

do el ninho
1
, associado à degradação ambiental, causou um longo período de seca na região, culminando 

com um incêndio catastrófico que destruiu 50% da área do Parque Nacional. 

Os solos são predominantemente 

litólicos com afloramentos rochosos em 

diversos setores. A cobertura vegetal é 

diversificada e composta quase que 

exclusivamente de espécies endêmicas 

pertencentes aos biomas do Cerrado, 

Caatinga e Mata Atlântica. O isolamento 

remoto da flora, submetida a processos 

evolutivos específicos, exige constantes 

adaptações das plantas para sobreviverem 

nesse ambiente ecológico peculiar, com 

elevada luminosidade e baixa capacidade de 

retenção de água.  

Um fator antrópico ambientalmente impactante é o uso intensivo do fogo, que todos os anos devasta 

a vegetação, depaupera os solos, sacrifica os animais e ameaça carbonizar os povoados. A depender dos 

solos, combinado com outras variáveis ambientais, há ocorrência de distintas formações vegetais: o campo 

cerrado no pé da Chapada; 

o cerrado tipo refúgio 

ecológico montano, nas 

vertentes; o cerrado 

gramíneo-lenhoso com 

matas-galeria nas altitudes 

mais elevadas. Os campos 

de altitude, apelidados 

localmente de gerais, são o 

habitat natural das 

orquídeas, outrora 

importante fonte de renda 

para as famílias dos 

garimpeiros nos períodos de 

                                                             
1
Fenômeno relacionado ao aquecimento das águas do oceano Pacífico provocando mudanças climáticas no continente 

americano. 

O autor acompanhado de jornalistas na trilha do Pati 

Giovanni Seabra 

Wallace 
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seca, quando a água escasseava impedindo a lavra diamantina. No fundo dos vales o clima tropical 

superúmido favorece o desenvolvimento de florestas densas e sempre verdes combinadas com solos 

húmicos, argilosos e profundos. Segundo o dito popular, no vale do Pati a lama é tão espessa e pegajosa que 

até galinhas e patos ficam atolados. Os patizeiros percorrem as trilhas descalços; na chegada em Andaraí, 

ainda no alto da serra, homens, mulheres e crianças param no “lava pés” para só então calçar os sapatos e 

entrar na rua. 

 

Estrada Real, vale do Pati 

Giovanni Seabra 
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OS CICLOS ECONÔMICOS DA REGIÃO CENTRAL DA BAHIA 

A ocupação da Região Central da Bahia tem suas raízes no modelo econômico regional que 

remontam ao espírito exploratório da colonização portuguesa, notadamente com as expedições das entradas e 

bandeiras iniciadas no século XVII. A política imperial tinha como meta expandir as fronteiras do sertão para 

apresamento de índios e exploração de ouro, prata e pedras preciosas.  

Com o objetivo de aplicar uma política de colonização do Brasil, em 1534 o rei de Portugal D. João 

III parcelou o protetorado em quinze capitanias doadas a doze homens de bem, os donatários. Todavia, diante 

do fracasso do Sistema de Capitanias Hereditárias, em 1549 o imperador transformou a Bahia em capitania 

real, sede do governo central. A chegada de Tomé de Souza naquele ano proporcionou maior dinamismo à 

economia colonial, incrementada pela doação de terras, as sesmarias, construção de novos engenhos, 

importação de gado e a fundação da cidade de Salvador. Concedidos os latifúndios, o representante da Casa 

da Ponte, Antônio Guedes de Brito, tornou-se o grande proprietário de terras da Bahia, chegando a reunir 

cento e sessenta léguas de Morro do Chapéu até o Rio das Velhas. As terras do Alto Paraguaçu, por sua vez, 

foram doadas a João Peixoto Viegas, um imigrante português cujas terras alcançavam 150 léguas, em 1673. 

Desprovida de qualquer conteúdo humanístico e ambiental, a historia da Chapada Diamantina é 

marcada por ferro e fogo, deixando no seu rastro as marcas da destruição, sangue e sofrimento. Os sinais da 

opulência baseada na exploração humana e na degradação ambiental são evidenciados dialeticamente nos 

sobrados coloniais, nas locas dos garimpeiros, nas represas, caminhos e estradas construídas em pedra viva 

pelos escravos e garimpeiros.  

Na primeira década de 1900 o coronelismo no eixo Lençóis-Mucugê era chefiado pelos coronéis 

Antônio Landulfo da Rocha Medrado, o Douca Medrado (Mucugê), Aureliano de Brito Gondim (Andaraí), 

Aureliano de Andrade Sá (Lençóis), Joaquim de Castro Lima (Palmeiras) e Horácio Queiroz de Matos, o 

chefe dos chefes. Os coronéis, comandando milhares de jagunços fortemente armados promoveram a guerra 

contra os coronéis inimigos apoiados pelas forças do estado lideradas por José Joaquim Seabra, então 

governador da Bahia. Às custas  de centenas de mortos e feridos de ambos os lados, o armistício foi 

celebrado em 1915, delegando maiores poderes aos chefes vencedores comandados pelo coronel Horácio de 

Matos. Horácio de Matos nasceu em 1882, na Chapada Velha, em Brotas de Macaúbas, onde se firmou como 

chefe político e militar da Chapada Diamantina.   

O estopim da guerra foi aceso com a morte de Vitor Matos, irmão mais velho do coronel Horácio, 

um jagunço cruel cujo currículo ostentava mais de dez assassinatos e que vivia sob a proteção do irmão 

coronel. Esses nomes comandaram a política e a economia da Região Central da Bahia por mais de 150 anos 

e a influência dessas famílias se mantêm até os dias atuais, mantendo e reproduzindo as relações de 

exploração que remontam ao coronelismo de outrora. 
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Mesmo com o arrefecimento do poder dos coronéis a partir da década de 1930, seus ancestrais 

exercem o poder local em diferentes setores da economia e da política. O domínio oligárquico das famílias 

Medrado e Matos é evidenciado em Mucugê, onde ocupam cargos na prefeitura municipal e dirigem 

empresas agropecuárias, turismo e hotelaria. Prédios, praças e escolas públicas são batizados com os nomes 

dos coronéis e seus descendentes, como a Escola Municipal Coronel Douca Medrado (Mucugê) e o 

Aeroporto Coronel Horácio de Matos, em Lençóis. 

O gado 

Ao separar a pecuária da lavoura canavieira, visando, sobretudo, o abastecimento do setor açucareiro 

de carnes e animais, Tomé de Souza deflagrou o ciclo do couro, interiorizando o gado e acelerando o 

processo de povoamento no interior da Bahia. Desde então a pecuária é praticada extensivamente no sertão, 

de forma rudimentar e expandindo os horizontes. Contudo o criatório bovino, desde os tempos coloniais, é 

realizado sem emprego das regras mínimas de manejo e controle do solo. A usual prática de queimadas, corte 

raso da vegetação, retirada das matas ciliares e o pisoteio dos animais impactaram severamente o ambiente, 

abreviando o esgotamento do solo. 

 

 

Por outro lado, a introdução do criatório bovino no interior baiano abriu caminho à ocupação de uma 

extensa faixa de terras por uma população bem pequena. Nas áreas de relevo plano e vegetação raquítica, a 

Pecuária extensiva, Palmeiras 

Giovanni Seabra 
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interiorização restringia-se a localidades miúdas, situadas a grandes distanciamentos umas das outras. Os 

moradores de beira-de-estrada serviam de apoio aos tropeiros e às boiadas que transitavam nas proximidades. 

Eram as âncoras necessárias à formação das primeiras aglomerações rurais. Na região da Chapada 

Diamantina, o gado é criado extensivamente em regime de transumância. No período chuvoso as reses 

pastam nas áreas pediplanadas de Palmeiras, Iraquara, Seabra, Andaraí e Itaetê. Todavia, nas estações secas 

galgam as vertentes do Parque Nacional para se banquetearem nos pastos naturais dos gerais. 

O algodão 

Durante o desenvolvimento da cultura algodoeira, no século XVIII, grandes contingentes 

populacionais migraram para os sertões. Surgiram então novas perspectivas de trabalho, impulsionadas pelo 

algodão, consorciado ao milho, o feijão e a mandioca, ao passo que as sementes e as folhas do algodoeiro 

serviam como alimento suplementar para o gado. 

Com a expansão da pecuária os latifundiários criaram para si mesmos uma nova classe de 

agricultores constituída de meeiros e terceiros. O sistema gado-algodão impulsionou o povoamento do 

sertão, quando surgiram os núcleos populacionais nos entroncamentos das estradas e caminhos, a exemplo 

das cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista, grandes centros comerciais no interior do estado, 

ambas situadas às margens da rodovia Rio-Bahia, principal eixo rodoviário para circulação de mercadorias 

entre o Nordeste e o Sul-Sudeste. Todavia, vários aspectos interferiram para o declínio das lavouras de 

algodão, milho e feijão. Entre eles estão relacionados as secas prolongadas, a concorrência de outros centros, 

o agronegócio e a ausente ou deficiente assistência técnica aos pequenos produtores. 

O diamante 

As primeiras descobertas de diamantes na Chapada Diamantina remontam ao ano de 1844, quando 

José Pereira do Prado, o Cazuza do Prado, descobriu brilhantes de excelente qualidade no rio Mucugezinho, 

próximo à vila de Santa Isabel, atual cidade de Mucugê. À época bastava um rápido mergulho nos rios e o 

garimpeiro emergia trazendo punhados de brilhantes no chapéu. 

Partindo de Mucugê a lavra de diamantes se expandiu criando e impulsionando novas povoações. 

Para o sul surgiram Barra de Estiva, Rio de Contas e Caetité; para o norte, Passagem, Igatu, Andaraí e 

Lençóis. Nessa trajetória, levas de aventureiros invadiram as serras, derrubaram os morros e ocuparam rios e 

riachos, faiscando cascalhos, abrindo canais e pousando nos pontos que ofereciam melhores vantagens. 

Ao contrário do ciclo aurífero baiano, que durou mais de cem anos, a produção de diamantes na 

Chapada Diamantina mostrou sinais de cansaço em apenas um quarto de século. Em 1866, com a descoberta 

de importantes jazidas de diamantes na África do Sul, a região diamantífera entrou em declínio, deixando em 

seu rastro a paisagem devastada e povoada de montoeiras. Ainda assim, atualmente e com um pouco de 
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sorte, garimpeiros experientes, com olhar aguçado, encontram diamantes à flor do solo, nas ruas e caminhos, 

nas antigas áreas de mineração, nas paredes das antigas moradas e nos quintais das casas. Aqui e acolá as 

mulheres também têm sua vez, quando descobrem os brilhantes confinados nos papos das galinhas. 

 

 

 

O carbonado 

Os carbonados são minerais escuros, constituídos por agregados de microdiamantes, largamente 

utilizados com fins industriais devido à sua dureza e grande condutividade térmica. Geralmente de 

dimensões pequenas, com peso inferior a um quilate, existem registros sobre a descoberta de carbonados na 

Chapada Diamantina com dimensões consideráveis, como o Carbonado do Sérgio, encontrado em 1895 no 

Garimpo do Brejo (Lençóis), pesando 3.167 quilates (MISI e SILVA, 1996).  

O colapso da Região Diamantífera só não foi total devido à rápida valorização do carbonado no 

início do século XX. Abundante na Chapada Diamantina, o mineral de extrema dureza é empregado no 

fabrico de brocas para perfuração de rochas. Enquanto o diamante possui granulometria fina ou média, sendo 

Montoeiras, Igatu 

Giovanni Seabra 
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raros os cristais acima de 5 quilates, a granulação do  carbonado pode oscilar desde cristais com dimensões 

milimétricas e dezenas, centenas e até alguns milhares de quilates. 

A partir da década de 1940, iniciou-se nova fase de declínio na exploração do mineral ocasionado 

pelo alto custo de produção, baixa produtividade e queda de preço no mercado internacional. 

A madeira 

Desde a descoberta do diamante, em meados do século XIX, as matas do pediplano  carstificado 

permaneceram inexploradas até a década de 1920, quando levas de homens partiram da Bacia do Paraguaçu 

buscando trabalho no sistema de parceria. A maior parte era constituída de pequenos agricultores com 

dificuldades econômicas devido à precariedade dos contratos de exploração agrícola, à baixa fertilidade dos 

solos, às técnicas rudimentares de uso da terra e à ocorrência de secas. 

As poucas fazendas existentes nas matas de Andaraí destinavam-se à criação de gado e cultivo de 

alguns poucos produtos agrícolas. Enquanto as propriedades exclusivamente de criação só empregavam a 

família do vaqueiro encarregado do rebanho, as fazendas mistas cediam pequenos lotes aos agricultores em 

regime de parceria, exigindo a divisão da colheita e a preferência na compra da produção. As terras eram 

lavradas em pequenas áreas de mata derrubada com o auxílio do fogo e instrumentos de corte. O tamanho 

exíguo das parcelas impedia a introdução de criatórios e, por isso, os parceiros limitavam-se ao cultivo de 

culturas temporárias, principalmente feijão e milho. 

A intensificação da exploração madeireira ocorreu no início da década de 1920, em decorrência da 

construção do ramal ferroviário ligando o Recôncavo Baiano aos contrafortes da Chapada Diamantina 

Meridional, destinado ao escoamento das madeiras nobres extraídas das matas de Andaraí. Como a lavra 

diamantina estava em crise, os empresários locais e extra-regionais voltaram suas atenções para o corte das 

vultosas florestas que recobriam o piemonte calcário. Em apenas trinta anos a voracidade dos madeireiros 

praticamente extinguiu as madeiras-de-lei, como cedro, peroba, jacarandá, ipê, pau-d’arco e bastião-de-

arruda, entre outras, sem que houvesse qualquer interrupção na sua exploração. No período das cheias do rio 

Paraguaçu, lenhadores retalhavam os troncos brutos às centenas, que seguiam flutuando ao sabor das águas 

até a cidade de Itaetê. Ali era deflagrado o ataque – quando as toras eram recolhidas no rio Paraguaçu e 

embarcadas nos vagões com destino a Salvador. 

A pecuária bovina seguia ocupando as áreas florestais devastadas, ao passo que os fazendeiros 

substituíam as lavouras de alimentos por pastagens para criação de bovinos. A retirada dos antigos roçados e 

resíduos da mata dando lugar às pastagens e ao agronegócio na área do entorno do Parque Nacional 

permanece até os dias atuais, com consequências ambientais catastróficas. 
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A superfície calcária outrora florestada é atualmente coberta com manto vegetal raquítico de terceira 

e quarta gerações; espécies xeromórficas e palmeiras, como o licuri, ocupam os solos que eram, durante 

séculos, povoados de madeiras nobres. Essa formação fitológica secundária que cobre extensas regiões secas, 

desde o Recôncavo Baiano até o piemonte da Chapada Diamantina é denominada caatinga com palmeiras. 

As madeiras de lei ainda são encontradas, abundantemente, nas estruturas, teto, parede e pisos dos sobrados 

centenários. A maioria dessas casas está em ruínas ou padece com a falta de cuidados e manutenção. 

 

 

Com o lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB), em dezembro de 

2004, o governo federal assegurou que a agricultura familiar do Semiárido brasileiro iria fornecer a mamona 

(Ricinus communis) como matéria-prima para as indústrias de biodiesel. A oleaginosa, por ser resistente à 

seca e tradicionalmente cultivada no sertão da Bahia, foi eleita símbolo da política de inclusão social e 

produtiva. Para impulsionar a cultura da mamona, o PNPB, concedeu incentivos tributários às usinas que 

comprassem a produção dos agricultores familiares. Contudo, passados mais de dez anos do lançamento do 

PNPB, a contribuição da mamona para a produção de biodiesel é nula, segundo a Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).  

Devastação florestal para introdução da pecuária bovina, município de Andaraí 

Giovanni Seabra 
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A soja, devido ao menor valor de produção, é mais competitiva do que a mamona para a produção de 

biodiesel. A falência da pequena produção agrícola só não foi total porque a mamona é cultivada em 

consórcio, com as culturas de subsistência, como o milho, o feijão, a macaxeira, o amendoim, a abóbora e a 

melancia, principalmente.  

Iniciado o cultivo do café na região em 1870, grandes áreas foram desmatadas, sobretudo nas 

encostas das vertentes e ao fundo dos vales. Contudo, mesmo com o declínio da cultura cafeeira nos anos 

1960, as comunidades tradicionais de agricultores de base familiar permaneceram nos vales e pés-de-serra, 

cujos produtos da lavoura são comercializados diretamente nos núcleos urbanos de Andaraí, Lençóis e 

Guiné. Os garimpeiros da lavra diamantina também continuam faiscando na serra do Sincorá, representando 

mais um atrativo turístico, somado às esculturas rochosas, cachoeiras e corredeiras.  

O colapso econômico 

Exauridas as minas de 

diamantes, esgotadas as madeiras-

de-lei e os solos anteriormente 

férteis e agora ressequidos, 

abrasados pelo fogo e improdutivos, 

as cidades e povoados da Chapada 

Diamantina mergulharam em 

profunda e longa depressão 

econômica. Por outro lado, o novo 

modelo instalado nos últimos anos, 

baseado no agronegócio e no 

turismo ecológico, está longe de 

beneficiar a população órfã da 

mineração. Ao contrário, muito tem contribuído para acentuar o quadro social e esvaziamento demográfico 

regional. Nos últimos quarenta anos os municípios de Lençóis, Palmeiras, Andaraí, Mucugê e Ibicoara, 

registraram expressivo aumento dos rebanhos, agronegócios e turismo. No mesmo período, houve 

considerável crescimento populacional na população urbana de Lençóis, Mucugê, Andaraí e Palmeiras. Vale 

destacar um maior adensamento demográfico nas localidades de Igatu (Andaraí) e Capão (Palmeiras), 

impulsionado pelo marketing turístico.  

Os garimpeiros, abrindo canais para puxadas de água, construindo represas, desviando os cursos dos 

rios, perfurando grunas e quebrando os lajedos em busca das cascalheiras, acentuaram o aspecto ruiniforme 

da serra do Sincorá, que se assemelha às cidades medievais devastadas pelas guerras e abandonadas. As 

Garimpeiro invisível na “cidade fantasma” 

Giovanni Seabra 
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áreas de garimpo, apelidadas de serviço, são abastecidas com águas captadas dos rios, córregos e represas. A 

água é transportada por gravidade até a mina, via regos e puxadas, extensos canais construídos no mesmo 

sistema pedra-viva. Para montar a infraestrutura da lavra diamantina, o esforço é descomunal, por isso, e sem 

nenhum exagero, que os garimpeiros munidos somente de uma enxada e uma barra de ferro são capazes de 

remover montanhas. Com a chegada do ecoturismo os heróis da lavra diamantina jazem imersos no 

esquecimento. Em Andaraí, na vila de Igatu, em Mucugê e em Lençóis, certas cenas são comuns. Nas ruas 

estreitas, enladeiradas e flanqueadas por sobrados centenários em ruínas, de influência neoclássica e 

neogótica, perambulam errantes os homens invisíveis, lembranças vivas dos áureos tempos do diamante que 

não voltarão jamais. Sob os olhares evasivos dos atores locais, trafegam centenas de ecoturistas que os 

ignoram.  

Durante o processo de ocupação da região e exploração dos recursos naturais, as florestas foram 

dizimadas por ferro e fogo. A devastação dos bosques contribuiu para a redução das precipitações, expondo 

ao sol e à sede e deixando à míngua os rebanhos bovinos. À medida que a degradação alcança as encostas 

das serras, processos morfogenéticos são acionados nas áreas de declives mais acentuados, transportando e 

depositando os solos nas baixadas e leitos dos rios, favorecendo as enchentes. Um exemplo desses 

movimentos são os desmoronamentos que ocorrem nas vertentes mais íngremes, muitas vezes afetando as 

trilhas e comprometendo as vidas dos residentes e de seus animais.  

A vocação turística associada ao massivo marketing veiculado nos diversos meios de comunicação, 

como jornais, revistas, programas televisivos sensacionalistas, telenovelas e internet, provocou aumento 

populacional expressivo na região. A inflação galopante esmaga a população residente, na maioria excluída 

do novo modelo econômico baseado no agronegócio e no turismo de massas. São cobrados preços extorsivos 

na compra de mantimentos, gêneros de primeira necessidade, hospedagem, contratação de guias, e ingressos 

para visitas aos atrativos turísticos, como a gruta Azul, a gruta do Poço Encantado e a gruta da Pratinha.  

Como as áreas contíguas ao Parque Nacional são predominantemente agrícolas e pecuaristas, o 

desmatamento e a queima dos bosques são incentivados e as antigas lavouras de subsistência impelidas ao 

recuo, cedendo o espaço territorial ao agronegócio. Nas feiras de Andaraí, Mucugê, Palmeiras e Lençóis, os 

mantimentos são adquiridos a preços extorsivos, inclusive itens da cesta básica, como arroz, feijão, fubá, 

açúcar, óleo, café e produtos hortifrutigranjeiros. 

Deflagrado o boom ecoturístico na Chapada Diamantina, uma significativa parcela da população 

atua como guias e oferece serviços diversos ao turista. Contudo, a condição de pobreza extrema em que vive 

a maior parte do povo aumentou exponencialmente. Enquanto para o turista tudo é lindo e maravilhoso, a 

população órfã da mineração permanece desassistida e sem qualquer perspectiva de melhora perante o 

desesperador quadro econômico-social em que vive. O reflexo do descaso social pode ser observado pelo 
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turista mais atento. Nas ruas, becos e periferias das cidades e vilas, o grande número de desocupados a 

qualquer hora do dia é evidente e o estado de penúria das crianças e idosos é estarrecedor. Por isso, qualquer 

iniciativa para a gestão do Parque Nacional da Chapada Diamantina deveria considerar os possíveis conflitos 

entre as novas formas de uso e ocupação do solo e as comunidades tradicionais. Um exemplo clássico do 

abandono das cidades na Chapada Diamantina é a vila de Igatu, apelidada pelo autor de cidade fantasma. 

Na década de 1990, o Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Turismo – 

BAHIATURSA implantou dois projetos turísticos: o Circuito do Ouro e o Circuito do Diamante. Na 

execução dos planos algumas melhorias da infraestrutura microrregional foram implantadas. Entre as 

principais benfeitorias constam o asfaltamento da rodovia estadual BA-142, facilitando o acesso aos 

principais atrativos turísticos situados nos municípios de Andaraí, Mucugê, Itaetê e Ibicoara. Entretanto, a 

estrada de terra que liga Itaetê à BA-142 permanece em estado deplorável, por absoluta falta de cuidados e 

manutenção. Houve incentivo à implantação de hotéis e a construção do aeroporto Coronel Gregório de 

Matos no município de Lençóis, para atender aeronaves de médio porte. Nos circuitos do ouro e do diamante 

a maioria das estradas e caminhos para alcançar os lugares turísticos estão intransitáveis, alguns hotéis 

fecharam as portas e o aeroporto está desativado em decorrência do reduzido número de turistas. 

 

 Cidade Fantasma de Igatu 

Giovanni Seabra 
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O turismo da natureza envolve o patrimônio cultural e requer intervenções simples e de baixo custo 

no meio ambiente. Os principais atrativos turísticos da Chapada Diamantina estão disponíveis na paisagem in 

natura, nos aspectos tanto naturais como histórico-culturais, sendo inapropriado e totalmente desnecessário 

introduzir estruturas equipamentos modernos, de custo elevado, e inacessíveis à grande maioria da população 

local. O olhar dos turistas é direcionado à geodiversidade, à biodiversidade, aos sítios arqueológicos e às 

trilhas que conduzem aos rios e cachoeiras. O cenário turístico só estará completo quando estiver incluída a 

história, a cultura e as emoções dos garimpeiros e agricultores tradicionais. 

 

 

Ruínas de Igatu 

Giovanni Seabra 
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Garimpeiro tradicional na lavra Diamantina 

Giovanni Seabra 
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Uma mentalidade extrativista 

AS MUDANÇAS AMBIENTAIS fazem parte do processo evolutivo da Terra, desde o seu 

surgimento, que remonta a 4,6 bilhões de anos.  Por conseguinte, a degradação ambiental não é um 

fenômeno exclusivamente moderno, resultado da combinação de diversos fatores interatuantes, como a 

expansão populacional, o desenvolvimento tecnológico, o consumo compulsivo de produtos industrializados 

e o consequente descarte de resíduos e o despejo de efluentes contaminados. Ao longo de extensos períodos 

de tempo geológico, as mudanças ambientais estão vinculadas a fatores físicos, como a migração dos 

continentes, o soerguimento das cordilheiras, o aplainamento do relevo, as erupções vulcânicas, as mudanças 

climáticas, as quedas de meteoros, e tantos outros fenômenos naturais. 

Entretanto, as transformações do meio ambiente nem sempre transcorrem em períodos geológicos, 

podendo acontecer subitamente, conforme registra a catástrofe na ilha de Sumatra, quando era habitada por 

povos paleolíticos, havia 75.000 anos antes do presente (a.p). Uma explosão vulcânica expeliu sobre a 

superfície insular mil quilômetros cúbicos de material sólido; em seguida, abriu-se no solo uma depressão 

com 65 quilômetros de extensão, posteriormente preenchida pelas águas do Lago Toba (WILSON, 1994). 

Com dimensões mais reduzidas, fenômenos vulcânicos acompanhados de erupções e derrames de lavas 

ocorrem todos os anos em várias partes do mundo. 

Desde sua origem, a Terra convive com periódicas hecatombes naturais, algumas delas provocando a 

extinção de quase todos os seres vivos. Nos últimos 500 milhões de anos houve cinco grandes espasmos de 

destruição da vida na Terra, sucedidas na seguinte ordem, conforme o período geológico: Ordoviciano, 440 

milhões de anos a.p.; Devoniano, 365 milhões de anos a.p.; Permiano, 245 milhões de anos a.p.; Triássico, 

210 milhões de anos a.p. e Cretácio; 66 milhões de anos a.p. (WILSON, 1994). Dentre os eventos 

catastróficos, a espécie humana é a responsável pelo mais recente, deflagrado no período Antropoceno, 

iniciado em meados do século XIX, causando o extermínio de parcela significativa das espécies 

contemporâneas. 
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Considerando-se apenas os animais visíveis ao olho humano, e que de uma maneira ou de outra 

possuem alguma importância para o Homem, as extinções são muito maiores do que se imagina. De outra 

parte, a destruição da biodiversidade não deve ser creditada apenas às sociedades modernas, pois há milhares 

de anos os povos primitivos deixaram um rastro de extermínio da vida na Terra. Cerca de oito mil anos atrás, 

colonizadores polinésios, dizimaram as aves de grande porte que habitavam as ilhas do Pacífico e 

extinguiram quase a metade das espécies endêmicas que encontraram nos arquipélagos. Partindo do sudoeste 

da Ásia, as correntes de povoamento avançavam sem parar, de ilha em ilha, com grande ousadia e elevada 

mortalidade. Para vencer as travessias oceânicas, os polinésios utilizavam pequenos e frágeis barcos a remo e 

a vela, abastecidos com poucos suprimentos agrícolas, alguns animais domesticados e qualquer bicho 

comestível que pudessem capturar. Os paleoíndios do Sudeste Asiático aportaram nas mais remotas ilhas do 

oceano Pacífico, como Tahiti e Páscoa, além das áreas litorâneas sulamericanas.  

O Havaí, último reduto ecológico tomado pelos polinésios, sofreu os maiores danos em termos de 

perdas evolutivas. Quando os primeiros colonos europeus desembarcaram na ilha, havia cerca de cinquenta 

espécies nativas de aves terrestres. Porém, um terço delas desapareceu nos dois séculos seguintes. Já nos 

tempos modernos, tamanha foi a devastação na América do Norte, que 73% dos gêneros de mamíferos 

pleistocênicos de grande porte foram aniquilados; na América do Sul a cifra atinge 80% (WILSON, 1994). 

Esses fatos de âmbito mundial permitem compreender o processo evolutivo da questão ambiental no 

Brasil, que pode ser explicado através dos mecanismos de exploração dos recursos naturais empregados ao 

longo de toda história do país. Desde os tempos coloniais, por suas extensas dimensões territoriais criou-se 

no Brasil, o mito dos recursos inesgotáveis e a consequente difusão e consolidação da mentalidade colonial-

extrativista. Em apenas trezentos anos a degradação ambiental no país se tornou alarmante. Primeiramente 

houve a exploração do pau-brasil, fartamente utilizado na Europa pelas indústrias de tinturaria; 

posteriormente madeiras nobres nativas da Mata Atlântica eram indiscriminadamente utilizadas no fabrico de 

caixotes para o transporte do açúcar, construções e aquecimento das fornalhas dos engenhos. Nessa pisada, 

florestas inteiras foram incendiadas para facilitar o apresamento dos índios, introduzir o gado e abrir 

caminho aos canaviais. A devastação florestal no período colonial motivou a publicação do primeiro 

manifesto em defesa da biodiversidade no Brasil. A Carta Régia publicada em 13 de março de 1797, 

declarava a urgência de tomar todas as precauções para a conservação das matas no Estado do Brasil e 

evitar que se arruínem e se destruam... estabelecendo as mais severas penas contra os incendiários, 

destruidores de matas (BARROS, 1952). 

Em poucos séculos quase toda a Mata Atlântica desapareceu, e, atualmente, restam apenas 7% dos 

bosques originais. Nas últimas décadas o processo destrutivo avançou sobre os biomas do Cerrado, 
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Amazônia, Caatinga, Pampas e os complexos botânicos litorâneos. Alguns desses ambientes estão em franco 

processo de desertificação
2
. 

O avanço das frentes pioneiras de desenvolvimento econômico pressionou a criação das áreas 

silvestres protegidas. Porém, esse mesmo desenvolvimento, dito sustentável, ameaça a integridade das 

unidades de conservação da natureza. 

PARQUES NACIONAIS 

O Yellowstone National Park é o primeiro parque nacional fundado no mundo, no ano de 1872. 

Situado nos Estados Unidos da América, a unidade de conservação tem o objetivo de preservar os bosques 

nativos, garantir a perpetuidade da biodiversidade e propiciar lazer à população. Em seguida, surgiram outros 

parques nacionais, como no Canadá (1885), na Nova Zelândia (1894), África do Sul (1898), Austrália 

(1898), Suécia (1914), Suíça (1914) e Argentina (1922). O Parque Nacional Nahuel Huapi, na Argentina, é a 

primeira unidade de conservação criada na América do Sul.  

A Convenção para Preservação da Fauna e Flora em Estado Natural, celebrada em Londres, em 

1933, definiu os parques nacionais aquelas unidades de conservação criadas com os seguintes objetivos: 

 garantir a administração pública sem que seus limites sejam alterados, ou qualquer parte 

sujeita à alienação, exceto pelas autoridades legislativas competentes; 

 propagar, proteger e preservar a fauna silvestre e a vegetação nativa; preservar os objetos de 

interesse científico e promover o benefício e desfrute público; 

 proibir a caça, abate ou captura da fauna, destruição ou coleta da flora, exceto sob a direção e 

controle das autoridade; 

 proporcionar ao público facilidades para que possa observar a fauna e flora. 

A Constituição Federal brasileira de 1934 alertava no seu artigo10, parágrafo III, que competia à 

União e aos estados proteger as belezas naturais de valor histórico ou artístico. Por meio do Decreto Federal 

n° 1.713, promulgado em 14 de junho de 1937, o Brasil fundou a primeira unidade de conservação - o 

Parque Nacional do Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro, com 11.943 hectares. Atualmente, o P. N. do 

Itatiaia possui 30.000 hectares nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, cujo número de visitantes 

atingiu a cifra de 133.801 em 2015, segundo o ICMBio. 

Segundo o Código Florestal Brasileiro de 1934, os parques nacionais são monumentos públicos 

naturais que perpetuam, em sua composição florística primitiva, trechos do país que, por circunstâncias 

                                                             
2 Desertificação é um conjunto de fenômenos resultantes de causas naturais ou pressões humanas sobre ecossistemas 

frágeis que transformam determinadas áreas em desertos. 
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peculiares o mereçam. A função primordial dos parques nacionais de manter a natureza intocável conflitava 

à época, com os objetivos turísticos, como demonstra o mesmo Decreto, ao assegurar que além da sua 

qualidade de caráter científico, é preciso também atender a de origem turística, que se apresentam em 

condições de fazer do Parque um centro de atração para viajantes nacionais e estrangeiros (MA/IBDF, 

1982). As terras destinadas à implantação da área protegida pertenciam a Irineu Evangelista de Souza, o 

Barão de Mauá, e estavam sob jurisdição federal desde 1908. 

A Constituição de 1937 reafirmou a posição do Governo Federal frente à questão ambiental, 

afirmando em seu artigo 134 que os monumentos históricos, artísticos e naturais, gozam da proteção e 

cuidados especiais da nação, dos estados e dos municípios. Os atentados contra eles cometidos são 

equiparados às agressões ao patrimônio da União. 

Em seguida à criação do Parque Nacional do Itatiaia, sucederam-se os parques nacionais de Iguaçu 

(PR) e da Serra dos Órgãos (RJ), em 1939.  

Fundado em 1961, o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro é o mais visitado do País, 

recebendo 2,3 milhões de turistas ao ano. Com 170.000 hectares o Parque Nacional do Iguaçu ocupa o 

segundo lugar em número de visitantes, registrando um milhão e quatrocentos mil turistas anualmente. O 

elevado fluxo de turistas no P. N. Tijuca é atribuído, principalmente, à estátua do Cristo Redentor; por sua 

vez, o P. N. Iguaçu ostenta uma das 7 maravilhas do mundo, as cataratas de Iguaçu. 

Em 1940 foi celebrada em Washington a Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das 

Belezas Cênicas Naturais. Os países reunidos determinaram que os parques nacionais compreendiam as 

áreas estabelecidas para a proteção e a conservação das belezas cênicas naturais e da flora e fauna de 

importância nacional, das quais o público pode aproveitar-se melhor, ao serem postas sob superintendência 

oficial (QUINTÃO, 1983, p. 15).  

O Decreto Federal n° 16.677, de 29 de setembro de 1944 designou à Seção de Parques Nacionais do 

Serviço Florestal o encargo de orientar, fiscalizar, coordenar e elaborar programas de trabalho para os 

parques nacionais. De acordo com o Decreto, dentre os objetivos dos Parques Nacionais estavam os de 

conservar para fins científicos, educativos, estéticos ou recreativos as áreas sob sua jurisdição; promover 

estudos da flora, fauna e geologia das respectivas regiões; e organizar museus e herbários regionais.  

Em novembro de 1948 foi criado o Parque Nacional de Paulo Afonso, nos estados da Bahia, Alagoas 

e Pernambuco, totalizando 16.890 hectares, com o objetivo de proteger a cachoeira de Paulo Afonso e 

garantir a procriação dos remanescentes da fauna regional. Naquela época já se considerava o potencial 

econômico passível de exploração nos parques nacionais, mesmo em prejuízo das peculiaridades ambientais 

que justificaram a implantação da unidade de conservação. Tal procedimento era considerado normal, 
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referindo-se à intenção do Governo Brasileiro em construir um magnífico hotel e a usina hidrelétrica no 

interior do parque. Ademais, as benfeitorias não acarretavam nenhuma inconveniência para o Parque 

Nacional, pois seriam introduzidas em simbiose com o empreendimento industrial (BARROS, 1952). 

Coincidentemente, no mesmo ano foi criada a IUCN - União Internacional para a Conservação da 

Natureza, como objetivo de 

promover ações em bases científicas, que possam garantir a perpetuidade dos recursos 
naturais, dos quais todos os seres vivos dependem, não apenas por seus valores culturais e 

científicos intrínsecos, mas também para o bem-estar econômico e social da humanidade. 

Em 1960 surgiu na própria IUCN, a CNPPA - Comissão de Parques Nacionais e Áreas 

Protegidas, com o objetivo de promover e monitorar os parques nacionais e outras áreas 

dedicadas à proteção dos recursos naturais; bem como promover o manejo e manutenção 

dos bens naturais (IUCN, 1983). 

A primeira Conferência Mundial sobre Parques Nacionais, realizada em Seattle (EUA), em 1962, 

deliberou que todos os países participantes criassem parques marinhos incluindo as áreas subaquáticas 

adjacentes. No tocante ao gerenciamento dos parques, a conferência recomendou que os programas de 

educação e pesquisa fossem planejados e coordenados com bases interdisciplinares, e que o manejo e 

avaliação dos resultados deveriam ser desenvolvidos por pessoas qualificadas. Ademais, edificações como 

barragens e hidrelétricas não deveriam ser permitidas, que governos dos países incluíssem nos planos 

econômicos medidas específicas de conservação, como a criação e a implantação de parques nacionais e 

reservas equivalentes. 

As resoluções da Conferência de Seattle serviram de inspiração para a elaboração do novo Código 

Florestal do Brasil, decretado em 15 de setembro de 1965, que definiu os parques nacionais como áreas 

criadas com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a proteção integral 

da flora, da fauna e das belezas naturais, com a utilização para fins educacionais, recreativos e científicos. 

Formulada em 3 de janeiro de 1967, a Lei de Proteção à Fauna proibiu o exercício da caça 

profissional e o comércio da fauna silvestre, também definiu as reservas biológicas como sendo áreas onde 

as atividades de utilização, perseguição, caça, apanha, ou introdução de espécimes da fauna e flora 

silvestres e domésticas são proibidas, ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela 

autoridade competente. Nesse ano foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal - IBDF, 

através do Decreto Federal n° 289 de 28 de fevereiro de 1967 que, entre suas atribuições, constava a 

fiscalização e administração dos parques nacionais. 

A X Assembléia Geral da IUCN realizada em Nova Delhi, na Índia (1969), definiu parque nacional 

como uma área relativamente extensa, onde um ou mais ecossistemas não estejam materialmente alterados 

pela exploração e ocupação humana; as espécies de plantas e animais, os sítios geomorfológicos e os 

habitats sejam de especial interesse científico, educacional e recreativo; onde existam paisagens naturais de 
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grande beleza e a mais alta autoridade competente do país tenha tomado medidas no sentido de prevenir ou 

eliminar a exploração ou ocupação de toda a área, procurando manter efetivamente os aspectos ecológicos, 

geomorfológicos ou estéticos que justificaram a sua criação; e que seja permitida a entrada de visitantes sob 

condições especiais, para fins de inspiração, educativos, culturais e recreativos.  

O caráter científico dos parques nacionais, designado pela Assembleia da IUCN em Nova Delhi foi 

adotado por todos os países presentes no II Congresso de Parques Nacionais, realizado em Yellowstone 

(EUA), em 1972. Entre as recomendações do Congresso de Yellowstone estão as de que a seleção e 

implantação de áreas protegidas deveriam ser consideradas elementos essenciais no planejamento regional de 

uso do solo; essas áreas seriam ampliadas de forma a assegurar a preservação de amostras representativas 

dos biomas e ecossistemas naturais em todo o mundo, num sistema coordenado de parques nacionais e 

reservas equivalentes. 

POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTAIS 

Para produzirem os efeitos desejados, as políticas governamentais necessitam de instrumentos 

institucionais eficientes, e entre estes destacam-se a legislação, as estruturas organizadas, corpo técnico 

capacitado, recursos orçamentários, legitimação e participação da sociedade. O Brasil, como organização 

institucional e legislativa, sofre influências tanto externas quanto internas.  

Em nível internacional, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, celebrada 

em Estocolmo, Suécia (1972), é considerada como marco da participação do Brasil na solução dos problemas 

ambientais. Na ocasião surgiu a tese do ecodesenvolvimento, que incorporava os princípios do 

desenvolvimento econômico aos de conservação ambiental. O novo paradigma ambientalista buscava 

ajustar-se à concepção de que 

[...] o desenvolvimento a nível regional e local deve ser consistente com as potencialidades 

da área em questão, prestando-se atenção ao uso adequado e racional dos recursos naturais 

e a aplicação de estilos tecnológicos e formas de organização que respeitem os ecossistemas 

naturais e os padrões socioculturais. (NASCIMENTO e SILVA, 1995) 

Embora a Conferência de Estocolmo seja considerada o marco inicial do movimento ecológico 

internacional, algumas organizações intergovernamentais já vinham se ocupando de questões específicas em 

defesa do meio ambiente, como a FAO, no tocante ao emprego de produtos químicos na agricultura; a 

Organização Marítima Internacional (IMO), em matéria de poluição dos mares principalmente por óleo, e a 

UNESCO (NASCIMENTO e SILVA, 1995). Coube ao Conselho Econômico e Social da ONU - ECOSOC - 

a iniciativa de convocar a Conferência com o objetivo de evitar a degradação do meio ambiente. A ECOSOC 

recomendou o não envolvimento da Conferência com discussões sobre temas de cunho restrito, e sim visar 

tópicos mais amplos de interesse geral da humanidade.  
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Entretanto, para os países em desenvolvimento, inclusive o Brasil, houve reação antagônica à 

realização da Conferência de Estocolmo. Para esses países, as questões ambientalistas tinham importância 

secundária, onde os grandes desafios eram a pobreza, a fome, a falta de moradia, de educação, de saúde e 

suas sequelas. 

Assumindo posição favorável à tese desenvolvimentista, a delegação brasileira argumentou junto à 

Comissão Preparatória que a filosofia da Conferência espelhava posições dos países do Hemisfério Norte; ao 

priorizar os problemas e preferências dos países industrializados, não levavam em consideração as 

necessidades e as condições dos países em desenvolvimento. 

No início da década de 1970, o Brasil crescia a altas taxas de produto interno bruto anuais, 

decorrente da oferta de créditos internacionais e em função da “estabilidade” social imposta pelos governos 

militares, acompanhada pelo forte esquema de censura à imprensa e à supressão das garantias individuais; 

com essas credenciais, os representantes do governo brasileiro apresentaram-se, com 

evidente arrogância, à Conferência na capital sueca. Se não declararam formalmente - o que 

não está comprovado - que o país convidava investidores acenando com a dispensa de 

controle da poluição, na prática era isso que ocorria, diante da fragilidade das instituições e 

da total ausência de políticas e legislação ambientais a nível federal. (ZULAUC, 1994) 

Através do Decreto Federal N° 84.017, de 21 de setembro de 1979, o Governo Brasileiro criou o 

Regulamento de Parques Nacionais, estabelecendo normas disciplinares para uso e ocupação dessas unidades 

de conservação. O Decreto conceitua parques nacionais como sendo áreas geográficas extensas e 

delimitadas, dotadas de atributos naturais excepcionais, objeto de preservação permanente, submetidas à 

condição de inalienabilidade e indisponibilidade no seu todo. Além das ações básicas relativas ao 

planejamento, implantação e uso dos parques nacionais, consta no Regulamento que o objetivo principal 

reside na preservação dos ecossistemas naturais englobados, contra quaisquer alterações que os 

desvirtuem.  No que diz respeito às populações tradicionais que habitam as áreas prioritárias para 

preservação, não existe nenhuma referência no Regulamento, tampouco no plano de manejo, definido como 

o projeto dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determine o 
zoneamento de um Parque Nacional, caracterizando cada uma de suas zonas e propondo 

seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades. 

O III Congresso Mundial de Parques Nacionais, realizado em Bali (Indonésia), em 1982, concluiu 

que a simples seleção e estabelecimento de reservas naturais era insuficiente. Por conseguinte, a 

compatibilização dos objetivos da conservação com o desenvolvimento econômico dependia da adoção de 

medidas efetivas apresentadas na Estratégia Mundial para a Conservação da Natureza. O Congresso 

deliberou também que a preservação da biodiversidade não poderia ocorrer isoladamente e que os objetivos 

da conservação somente seriam alcançados se houvesse o progresso de outros setores a eles relacionados. 

Isso inclui maior controle sobre o consumo e desperdício dos recursos naturais no mundo desenvolvido, e a 
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elevação do padrão de vida das populações dos países subdesenvolvidos, forçados por sua pobreza a explorar 

demasiadamente os recursos naturais. 

A execução das ações propostas na Declaração de Bali seguiu uma série de recomendações, como a 

tomada de medidas para o desenvolvimento social e econômico sustentado, aliviando as pressões exercidas 

pelas populações que habitam o entorno das áreas protegidas; a proibição de projetos em áreas de 

conservação com inaceitáveis impactos ambientais, como obras de engenharia ou exploração de recursos 

naturais; e reafirma os direitos das populações tradicionais à sua alta determinação social, econômica, 

cultural e espiritual. O manejo das áreas silvestres deveria ser realizado em conjunto pelas autoridades 

administradoras das unidades de conservação e as comunidades tradicionais. Tal medida garantiria maior 

apoio popular à proteção das unidades de conservação. 

Diante do insignificante progresso mundial na matéria ambiental, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas decidiu pela convocação de uma nova conferência, que deveria ser antecedida pela constituição de 

uma Comissão Preparatória de alto nível. Consequentemente, foi criada em 1983, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, presidida pela secretária do meio ambiente da Noruega Gro Harden 

Brundtland, destinada a combater a degradação ambiental e promover a melhoria das condições de vida das 

populações carentes. A Comissão Preparatória era composta por dez membros escolhidos entre 

representantes de países em desenvolvimento e dez de países desenvolvidos, além do presidente e vice-

presidente. 

Após a consolidação dessa nova corrente de pensamento ecológico, definiu-se como 

desenvolvimento sustentável, o modelo de desenvolvimento capaz de garantir as necessidades do presente 

sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem suas necessidades. 

Ao término de três anos de estudos e visitas a vários países, a Comissão encerrou oficialmente as 

atividades em 1987, com a entrega do Relatório Brundtland à Assembléia Geral das Nações Unidas, com 

ênfase maior nos efeitos negativos da pobreza sobre o meio ambiente. A Comissão classificou em três grupos 

os principais problemas ambientais. O primeiro grupo versa sobre problemas ligados à poluição ambiental, 

trata das emissões de carbono e das mudanças climatológicas, a poluição da atmosfera e das águas, dos 

efeitos nocivos dos produtos químicos e dos rejeitos radioativos; o segundo grupo trata dos assuntos ligados 

aos recursos naturais, como as florestas, a biodiversidade, a desertificação, o solo, os lençóis freáticos e os 

recursos do mar; o terceiro grupo refere-se às relações existentes entre questões sociais e problemas 

ambientais, onde estão incluídos o uso e ocupação da terra, o suprimento de água e serviços sanitários, 

sociais, educativos e a administração do crescimento urbano acelerado (NASCIMENTO e SILVA, 1995). 

Ao final dos trabalhos, a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente concluiu que era necessário um 

novo tipo de desenvolvimento capaz de manter o progresso humano não apenas em alguns lugares por 
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alguns anos, mas em todo o planeta até um futuro longínquo (NASCIMENTO e SILVA, 1995, p. 46). 

Estava lançada a tese do desenvolvimento sustentável, que permeou todos os documentos assinados ou 

aprovados durante a ECO-92, principalmente a Agenda 21. 

O Relatório Brundtland sugeriu à Assembleia Geral da ONU a convocação de uma conferência 

internacional para avaliação dos progressos obtidos pelos países na área ambiental. Aprovado Documento 

pela Assembleia Geral da ONU em 1989, foi confirmada a realização da Conferência sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, no Rio de Janeiro, designada ECO 92. 

Foi também aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas de 1989 a Resolução 44/228, na qual 

estavam relacionados os principais assuntos a serem discutidos na ECO-92, tais como a proteção da 

atmosfera, diminuição da camada de ozônio, poluição transfronteiriça da atmosfera e combate à mudança 

climatológica, proteção e melhoria da qualidade da água potável, proteção dos oceanos, mares, zonas 

costeiras e dos recursos vivos do mar, proteção e administração dos recursos terrestres mediante o combate 

ao desmatamento, desertificação e secas; conservação da diversidade biológica; administração da 

biotecnologia de acordo com os padrões ambientalmente aceitáveis; administração de rejeitos químicos e a 

proibição do tráfego ilícito internacional de rejeitos tóxicos e perigosos. A Resolução salientou ainda a 

necessidade da Conferência do Rio de Janeiro adotar estratégias e medidas capazes de sustar e reverter a 

degradação ambiental, baseadas em esforços nacionais e internacionais mais intensos no sentido de 

promover o desenvolvimento sustentável e ambientalmente sadio em todos os países.  

Todavia, a Eco-92, contribuiu com muito pouco ou quase nada para a correção ou mitigação dos 

desequilíbrios e danos ambientais. A Rio + 20, realizada em junho de 2012, alardeada em todo o mundo 

como o grande encontro do meio ambiente, foi um fiasco. Para começar, o evento recebeu o patrocínio de 

grandes empresas poluidoras em larga escala, como a Petrobrás e a Bunge. 

Decorridos 25 anos desde a ECO 92, a comunidade internacional assiste consternada ao agravamento 

dos danos ambientais e o aumento do uso indiscriminado dos recursos naturais não-renováveis em todo o 

mundo. A poluição da atmosfera, rios e mares e a destruição das florestas aumentaram exponencialmente e a 

degradação ambiental parece não ter fim. Os jogos olímpicos e paraolímpicos de 2016, sediados no Rio de 

Janeiro, serviram para que o mundo testemunhasse o grave estado de degradação ambiental, social e 

econômica da cidade maravilhosa. No contradito, o Parque Nacional da Tijuca - RJ é o mais visitado do 

Brasil, registrando 2.945.355 em 2015. 

Em 31 de agosto de 1981, por meio do Decreto Federal N° 6.938, foi implantada a Política Nacional 

do Meio Ambiente, para desenvolver mecanismos de formulação e aplicação de medidas direcionadas à 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 

condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 34 

dignidade da vida humana. A Política Nacional do Meio Ambiente definiu Meio Ambiente como o conjunto 

de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 

a vida em todas as suas formas. 

Dentre os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente está a imposição ao poluidor e ao 

predador, da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente.  

O Decreto 6.938, criou o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, constituído pelos órgãos 

e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as 

Fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental.  

O SISNAMA é estruturado pelo Conselho de Governo (Órgão Superior), com a função de assessorar 

o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio 

ambiente e os recursos ambientais; o CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente (Órgão Consultivo 

e Deliberativo), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo as diretrizes das 

políticas governamentais para o meio ambiente; a SEMA - Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da 

República (Órgão Central), para planejar, coordenar, supervisionar e controlar as diretrizes governamentais 

fixadas para o meio ambiente;  o IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Órgão Executor), com a finalidade de executar a política e diretrizes governamentais fixadas 

para o meio ambiente. De acordo com as diretrizes do CONAMA, estados e municípios, nas esferas de suas 

competências e em áreas de sua jurisdição, podem elaborar normas supletivas e complementares 

relacionadas com o meio ambiente. 

O Ministério do Meio Ambiente é, a nível político-administrativo, a maior autoridade ambiental no 

Brasil; porém, do ponto de vista jurídico, o CONAMA, presidido pelo Ministro do Meio Ambiente, é o órgão 

com competência decisória, cabendo a ele estabelecer normas e critérios para o licenciamento de atividades 

efetivas ou potencialmente poluidoras; determinar a realização de estudos das alternativas e consequências 

ambientais de projetos públicos ou privados; decidir, como última instância administrativa em grau de 

recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pelo IBAMA; estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos 

ambientais, principalmente os hídricos, entre outros. 

O CONAMA é composto pelos ministérios e órgãos do Governo Federal relacionados com a questão 

ambiental, todos os 27 estados, entidades civis ligadas ao setor produtivo, entidades acadêmico-científicas e 

de classe e organizações não-governamentais ambientalistas. 

Os órgãos setoriais são representados pelos órgãos estaduais do SISNAMA, responsáveis pela 

execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das atividades potencialmente degradantes da 
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qualidade ambiental. Atualmente todos os estados da Federação e o Distrito Federal possuem órgãos 

ambientais com funções específicas, como controle da poluição, gerenciamento de recursos hídricos, 

gerenciamento de unidades de conservação (parques estaduais, estações ecológicas, áreas de proteção 

ambiental, etc.), fiscalização e gerenciamento das políticas florestal, de recursos naturais e de pesca, etc. 

Quanto aos órgãos locais, verifica-se que a atuação dos municípios na área ambiental é ainda 

bastante incipiente. Entre os meios de prevenção dos danos ao meio ambiente encontra-se o Estudo Prévio de 

Impacto Ambiental, previsto pela Constituição Federal de 1988, pela Lei 6.808/80 e Lei 6.938/81 e pelas 

resoluções CONAMA 001/86 e 009/87. 

A Constituição Federal no artigo 170, parágrafo único assegura a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos salvo nos casos previstos em 

lei. A regra geral é de que não se precisa de licença ou autorização para o exercício de qualquer atividade 

econômica.   

Como o meio ambiente é essencialmente difuso, englobando todos os recursos naturais - as águas 

superficiais e subterrâneas, a atmosfera, o solo, o subsolo e as riquezas que encerra, a fauna, a flora, as 

relações entre si e com o homem - o planejamento de uso desses recursos deve considerar todos os aspectos 

envolvidos: os econômicos, os sociais e os ambientais. Entretanto, sempre que certas estruturas públicas 

crescem em ritmo acelerado, não obedecendo a um processo natural de amadurecimento, o resultado tende a 

ser a configuração de disfunções (BURSZTYN, 1994). 

Nas quatro últimas décadas tem havido uma forte reação à hipertrofia do Estado, tendo como 

justificativa seu virtual imobilismo, sua ineficiência e alto custo. No mundo globalizado tendendo a reduzir a 

ação estatal, a questão ambiental se apresenta como importante exceção à regra. Por conseguinte, no Brasil 

os órgãos governamentais responsáveis pela fiscalização do meio ambiente revelam-se ineficazes diante da 

avassaladora degradação ambiental que assola o País. 

Com a expansão dos agronegócios e a abertura de novas fronteiras para implantação dos grandes 

projetos agropecuários e minerais na Amazônia, no Centro Oeste e no Meio Norte o movimento a favor da 

proteção da biodiversidade tornou-se mais acentuado, em virtude do potencial utilizável pela biotecnologia e 

a manutenção das funções ecológicas essenciais ao equilíbrio do planeta. Paradoxalmente, a década da 

destruição foi também a de criação de maior número de unidades de conservação. Entre 1979 e 1983 foram 

criados oito parques nacionais, dos quais quatro na Região Amazônica; no mesmo período, das seis reservas 

biológicas criadas, cinco estavam na Região Norte.  

Na década de 1990 a ausência do Estado na proteção e fiscalização das unidades de conservação 

abriu um vácuo que foi ocupado pelas organizações não-governamentais que traziam propostas de uso 
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sustentável dos recursos naturais. Surgiu então uma forma de parceria do terceiro setor com o Governo 

Federal, com a utilização dos recursos do Estado, sem a presença dele. 

Os critérios que justificam o desenvolvimento sustentável estão inseridos nos princípios conceituais 

do ecodesenvolvimento. Contudo, o chamado desenvolvimento sustentável apresenta evidentes sinais de 

cansaço, após quase trinta anos desde a sua concepção, devido ao mau uso e sobre uso da expressão. 

Seguindo a tendência mundial, a aplicação das teses do desenvolvimento sustentável nas unidades de 

conservação deve prescindir das seguintes estratégias básicas:  

 Definir conceitualmente a unidade de conservação e os objetivos de sua criação; 

 Verificar se a área designada para a conservação corresponde aos requisitos exigidos pela 

categoria de unidade de conservação à qual está inserida; 

 Realizar inventário físico, socioeconômico e zoneamento ecológico da área a ser protegida; 

 Promover a integração dos interesses ecológicos, científicos, sociais, econômicos e políticos, 

na ordem hierárquica proposta; 

 Incentivar o desenvolvimento socioeconômico das populações envolvidas com as áreas de 

preservação, notadamente os grupos tradicionais, com fins a manter sua cultura e tradição; 

 Empreender melhorias da qualidade ambiental nas áreas degradadas ou em processo de 

degradação; 

 Viabilizar o cumprimento legal do controle ambiental através dos instrumentos legislativos e 

jurídicos; 

 Conscientizar a sociedade de que a conservação ambiental é uma questão de sobrevivência 

da humanidade; 

 Nortear a ocupação das áreas contíguas às unidades de conservação, bem como as atividades 

econômicas nelas desenvolvidas; 

 Executar um trabalho participativo junto à população local, para que ela se torne aliada da 

conservação. 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio é uma autarquia criada em 

28 de agosto de 2007, pela Lei 11.516, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e promover o 

desenvolvimento socioambiental. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, cabe ao Instituto executar as 

ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, podendo propor, implantar, gerir, proteger, 

fiscalizar e monitorar as UCs federais. É de responsabilidade do ICMBio fomentar e executar programas de 

pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e exercer o poder de polícia ambiental para 

a proteção das Unidades de Conservação federais. 
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Compete às unidades de conservação federais e aos centros de pesquisa e conservação produzir, por 

meio da pesquisa científica, do ordenamento e da análise técnica de dados, o conhecimento necessário à 

conservação da biodiversidade, do patrimônio espeleológico e da sociobiodiversidade associada a povos e 

comunidades tradicionais. 

Contudo, a realidade brasileira revela que não basta apenas decretar a criação de parques nacionais e 

outras categorias de unidades de conservação; a elaboração e execução dos planos de manejo devem ter 

como principal gestor o ICMBio, pois o órgão foi criado para esse fim. Todavia, isso não impede que a 

preparação e aplicação dos planos de manejo sejam participativas e compartilhadas, com a presença de 

outras instituições vinculadas à pesquisa ambiental. Ademais, é preciso que o projeto de criação seja 

acompanhado de uma planilha de custos, bem como as fontes fornecedoras de recursos. Como isso não 

acontece, os parques nacionais brasileiros foram criados mas não consolidados, o que é agravado com o 

surgimento de problemas e ameaças aos ecossistemas inexistentes antes da criação dos parques. 

A NATUREZA TANGÍVEL E INTANGÍVEL 

Segundo o Decreto n° 84.017, de 21 de setembro de 1979, os parques nacionais são unidades de 

conservação de uso restrito reservadas à preservação dos ecossistemas naturais com nenhuma ou reduzida 

influência humana e destinadas ao uso comum do povo, com fins científicos, culturais, educativos e 

recreativos, cabendo ao Governo Federal preservá-los e mantê-los intocáveis. O elevado valor cênico e 

natural das unidades de conservação de uso restrito exige que as terras, consideradas, em sua maior parte, 

ainda selvagens, sejam desapropriadas pela união, para que um rigoroso estatuto de reserva seja aplicado. 

Entretanto, as normas que regulam o funcionamento dos parques nacionais permitem, em determinadas 

situações, que sejam designadas algumas áreas para instalações hoteleiras e recreativas com estacionamento, 

oportunizando a lucratividade, o bem estar e acolhimento dos visitantes. 

Como o objetivo principal dos parques nacionais é a preservação dos ecossistemas naturais, o seu 

significado ecológico é bem preciso. Nas unidades de conservação de uso restrito a natureza deve evoluir 

livremente em grandes reservas, onde a circulação de visitantes seja permitida e devidamente controlada em 

zonas especialmente designadas para este fim, mesmo para propósitos científicos, culturais, educativos e 

recreativos. 

Para garantir a integridade dos ecossistemas naturais abrangidos, compatibilizando-os com os 

benefícios então proporcionados, são elaborados e implementados os planos de manejo
3
. Indispensável à 

manutenção do equilíbrio ecossistêmico nas unidades de conservação o plano de manejo é o instrumento que 

                                                             
3O plano de manejo é definido como um instrumento dinâmico que apresenta diretrizes básicas para o manejo de áreas 

protegidas, mediante análise dos seus recursos naturais e dos fatores antrópicos que a afetam (IBAMA, 1994). 
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determina o zoneamento de uma unidade de conservação, caracterizando cada uma das zonas de uso 

sustentável, de acordo com as suas finalidades, e de preservação da natureza.  

A partir da data de criação de um parque nacional, o plano de manejo deve ser implantado em no 

máximo cinco anos, indicando detalhadamente o zoneamento da área que poderá conter no todo, ou em 

parte, as seguintes zonas características: 

 Zona Intangível; 

 Zona Primitiva; 

 Zona de Uso Extensivo; 

 Zona de Uso Intensivo; 

 Zona Histórico-Cultural; 

 Zona de Recuperação; 

 Zona de Uso Especial. 

A zona intangível seria aquela onde a primitividade da natureza permanece intacta, não se tolerando 

quaisquer alterações humanas, representando o mais alto grau de preservação. Funciona como matriz de 

repovoamento de outras zonas nas quais são permitidas atividades humanas regulamentadas. Esta zona é 

dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos recursos genéticos e ao monitoramento ambiental, 

garantindo a evolução natural. 

A zona primitiva corresponde à área com mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e 

da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico. Deve possuir as características de zona de 

transição entre a Zona Intangível e a Zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é o de garantir a 

preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e educação 

ambiental. 

A zona de uso extensivo é constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar 

alguma alteração humana. Caracterizada como uma zona de transição entre Zona Primitiva e Zona de Uso 

Intensivo, o objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto humano, 

mesmo permitindo acesso ao público para fins educativos e recreativos. 

A zona de uso intensivo é constituída por apresentar áreas naturais ou alteradas pelo homem. O 

ambiente é mantido o mais próximo do natural, devendo conter: centro de visitantes, museus e outras 

facilidades e serviços. O objetivo geral do manejo é facilitar a recreação intensiva e a educação ambiental em 

harmonia com o meio. 
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A zona histórico-cultural corresponde às áreas onde são encontradas manifestações históricas, 

culturais ou arqueológicas, que devem ser preservadas, estudadas, restauradas e interpretadas para o público, 

servindo à pesquisa, educação e uso científico. 

A zona de recuperação contém áreas consideravelmente alteradas pelo homem. A restauração deverá 

ser naturalmente operacionalizada e uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 

permanentes. 

A zona de uso especial diz respeito aos locais destinados à administração, manutenção e serviços do 

parque nacional, abrangendo habitações, oficinas e outros. Estas áreas deveriam ser controladas de forma a 

não conflitarem com seu caráter natural, devendo localizar-se, sempre que possível, na periferia dos parques 

nacionais. Contudo, não é o que ocorre, visto que em algumas unidades de conservação de uso restrito são 

encontradas vilas para moradia dos funcionários e familiares, a exemplo do Parque Nacional de Brasília. 

Após mais de duas décadas o Plano de Manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina foi 

finalmente concluído, no ano de 2007. Porém a sua execução ainda está muito longe de ser uma realidade, 

porque sequer um palmo de terra foi desapropriado. Enquanto medidas rigorosas de controle e proteção 

ambiental são aguardadas, a integridade física da Serra do Sincorá permanece ameaçada. O mesmo se passa 

com outras categorias de áreas protegidas da Chapada Diamantina, como a APA Marimbus - Iraquara, APA 

Serra do Barbado, entre outros. 

Criada em 1993, a APA Marimbus – Iraquara compreende uma área de 125.400 ha, com o objetivo 

de proteger os ecossistemas existentes dentro do seu limite, como o pantanal de Marimbus, apelidado 

Pulmões do Paraguaçu, situado na confluência dos rios Santo Antonio, Utinga e São José e alguns 

monumentos geológicos, a exemplo do Morro do Pai Inácio e Morro do Camelo. No Parque Natural Serra do 

Espalhado, no município de Ibicoara existe normatização e controle nas visitas turísticas com 

acompanhamento dos guias cadastrados em duas associações de condutores. 

SACUDINDO A POEIRA 

Os ambientes naturais permitem ao homem encontrar-se consigo mesmo, resgatando o seu 

primitivismo, a sua natureza selvagem. Obrigado a viver em ambientes artificiais de padrões globais, o 

homem moderno vem gradualmente perdendo a capacidade de perceber e identificar os fenômenos e valores 

existentes no meio ambiente natural. No reencontro com suas raízes naturais, o ser humano ingressa num 

permanente processo de purificação física, mental e espiritual, proporcionado pela relação interativa com os 

demais componentes dos sistemas naturais. Sentir o selvagem na natureza contribui para o 

autoconhecimento, revelando nossas potencialidades adormecidas (DUBOS, 1981). 
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A Chapada Diamantina não é só brilho. O amargo da Serra do Sincorá é simbolizado pelo mais 

nobre dos brilhantes, o diamante, que como uma espinha-de-peixe invade suas entranhas e dilacera sua alma. 

É o fogo-fátuo das trevas. Ainda que numa escala reduzida, existem atualmente em atividade no Parque 

Nacional da Chapada Diamantina, e área do entorno, quatro modalidades de garimpo manual para a lavra 

diamantina, segundo a geógrafa Claudia Neu (1990):  

O garimpo de 

barranco consiste na 

remoção do solo argiloso 

encontrado sobre o 

cascalho. Esse garimpo 

somente é possível com a 

utilização de água 

abundante, necessária à 

lavagem do cascalho, 

permitindo a descoberta do 

diamante misturado às 

pedras.  

A grupiara é 

caracterizada pela quebra 

cuidadosa de uma camada 

rochosa arenítica ou 

conglomerática, sob a qual 

é encontrado o cascalho, de 

onde é retirado o brilhante. 

O resíduo do processo, 

constituído de blocos 

areníticos na forma 

paralelepípeda, é reservados 

nas montoeiras para 

posterior utilização na 

construção de casas, tocas, 

muros, trilhas, sistemas de 

canais, barragens e desvios 

de córregos e riachos.  
Geógrafa Claudia Neu, município de Ibicoara 

Giovanni Seabra 
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Garimpo de barranco, Gererê, Andaraí 

Claudia Neu 
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O cascalhão é praticado entre dois blocos rochosos, onde o cascalho está confinado. Durante a lavra 

são retirados os chabus, grandes seixos abandonados aos montes às margens de rios e trilhas.  

A gruna consiste na abertura de túneis subterrâneos, cujo procedimento exige o emprego de água 

abundante, necessário à remoção de grandes quantidades de areia e cascalho.  

Além destes tipos de lavra existe o garimpo de draga, ainda mais pernicioso do ponto de vista 

ambiental. Este, não somente polui os rios e córregos com o óleo das máquinas, como também remove 

toneladas de areias das várzeas e leitos, com abertura crateras gigantescas, provocando assoreamento nos 

trechos fluviais a jusante e a disseminação do aedes aegypti, mosquito vetor da febre amarela, dengue, zica 

vírus e chikungunha doenças epidêmicas na região, cujo contágio afeta prioritariamente a população pobre e 

extremamente pobre, que não têm acesso aos meios de prevenção das doenças, tampouco ao tratamento. 

Obviamente os grupos sociais de maior poder aquisitivo e os turistas são também contaminados. 

Em janeiro de 1996, fiscais do IBAMA acompanhados de efetivos da Polícia Federal, efetuaram 

ação destinada ao desmantelamento de todas as atividades de mineração no Parque Nacional da Chapada 

Diamantina e entorno. Com a reativação do garimpo mecanizado logo em seguida, nova ação conjunta do 

IBAMA e Polícia Federal, realizada em setembro de 1997 apreendeu máquinas e equipamentos, o que tornou 

o garimpo na área praticamente inexistente, excetuando-se uns e outros faiscadores. O resultado para a 

população foi nefasto. Levas de garimpeiros desempregados vagam pelas ruas das cidades de Lençóis e 

Andaraí, nas quais houve incremento acentuado da marginalidade social e prostituição infanto-juvenil. Uma 

onda de assaltos tomou conta dessas cidades acentuando a vulnerabilidade dos residentes e turistas. As 

outrora pacatas cidades convivem atualmente com elevados índices de mendicância, roubo e violência. Por 

este e outros motivos o garimpo sorrateiramente retorna às beiras dos rios e no alto dos barrancos, em 

terrenos previamente concedidos pelo IBAMA. 

A perpetuação da atividade mineradora no Parque Nacional da Chapada Diamantina reveste de 

contradição os objetivos de sua criação. Segundo o Decreto 84.017, que regulamenta os parques nacionais 

brasileiros, o garimpo de diamantes é uma das atividades econômicas proibidas.  

O artigo VIII revela que são vedadas dentro da área dos parques nacionais, quaisquer obras de 

aterros, escavações, contenção de encostas ou atividades de correções, adubações ou recuperação dos 

solos. E ainda, segundo o artigo IX, não são permitidas, dentro das áreas dos parques nacionais, quaisquer obras 

de barragens, hidroelétricas, de controle de enchentes, de retificação de leitos, de alteração de margens e outras 

atividades que possam alterar suas condições hídricas naturais. 

Quanto às queimadas, o artigo 23 aponta que é expressamente proibida a prática de qualquer ato 

que possa provocar a ocorrência de incêndio nas áreas dos parques nacionais. Contrariamente ao Decreto, 
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nos meses secos o Parque Nacional da Chapada Diamantina transforma-se num inferno em chamas. O 

recurso do fogo é uma prática usual dos garimpeiros, caçadores e agricultores da Serra do Sincorá; para 

brotar o capim e melhorar a caça, afugentar animais peçonhentos, exterminar carrapatos, abrir caminhos 

tomados pela vegetação, e limpeza do terreno para as construções.  

No tocante à proteção dos bosques, o artigo 10 salienta que é expressamente proibida a coleta de 

frutas, sementes, raízes ou outros produtos dentro da área dos parques nacionais. Todavia, a retirada de 

orquídeas, sempre-vivas e plantas ornamentais é uma prática corriqueira na Serra do Sincorá. A orquídea, 

símbolo maior do movimento ecológico regional, é colhida em quantidades cada vez maiores pelos 

colecionadores, paisagistas e turistas, livres de qualquer fiscalização. Já a coleta de sempre-vivas fazia parte 

do quadro socioeconômico da serra do Sincorá. Nos meses de junho a agosto, quando os garimpos 

encontravam-se parados, famílias inteiras percorriam a serra por dias seguidos, para apanhar as sempre-

vivas. Ao final dos trabalhos de coleta vegetal os molhes da flor eram entregues nos entrepostos de Mucugê e 

Igatu, de onde seriam transportados para os mercados do Sul. Todavia, as rápidas mudanças que estão 

ocorrendo neste início do Terceiro Milênio exigem a descoberta de novos caminhos, necessários à superação 

das difíceis situações que se depara a humanidade. Indiscutivelmente os problemas atuais que afligem a 

humanidade são de ordem econômica, social e ética. 

 

Orquídea laelia sp. 

Claudia Neu 
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Rastro do fogo na Trilha do Pati 

Verônica Falcão 
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Para a recuperação e 

manutenção do equilíbrio dos 

ecossistemas, urge a tomada de uma 

nova concepção para a sua gestão, que 

possa viabilizar projetos gerenciais 

totalizantes, que considere a pobreza 

opressiva das populações residentes. O 

êxito de todo e qualquer projeto com 

viés sustentável requer o estreitamento 

da amizade, respeito e consideração 

entre visitantes e residentes. A 

conveniência da ação voluntária, 

espontânea e desinteressada de ambos 

supera qualquer interesse econômico 

ou pessoal, de modo a resguardar os bens naturais 

para o desfrute de todos.  

Iniciada a estação das águas na Serra do 

Sincorá, as fendas das encostas, o chão pedregoso, 

as escarpas rochosas e as trilhas dos garimpeiros 

são milagrosamente revestidas com tapetes 

verdejantes e jardins de flores. Fontes de águas 

cristalinas brotam de todos os lados inundando as 

terras baixas, grunas e vales. 

Cachoeiras e corredeiras completam o 

cenário, onde o murmúrio das águas é a trilha 

sonora que invade as mais distantes paragens. Os 

curiós, bem-te-vis, sabiás e maracanãs atuam 

magnificamente como coadjuvantes, ressonado os 

cantos da terra. Em fins de outubro e princípios de 

novembro, residentes de todas as idades se 

misturam aos turistas, numa afetuosa celebração 

entre visitantes e visitados. 

 

Entre amigos: Binha de Igatu na companhia dos geógrafos  

Giovanni Seabra e Claudia Neu. 

Visitantes e visitados brincando nas ruas de Andaraí 

Edson Barreto 

Giovanni Seabra 
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3 

Geoecologia das Paisagens 

PARA COMPREENDER A CONSERVAÇÃO AMBIENTAL é preciso, primeiramente, entender o 

significado de meio ambiente em toda a sua complexidade. O artigo 3°, inciso I, da Lei N° 6.938, de 31 de 

agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente define meio ambiente como o 

conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas. O meio ambiente é o espaço geográfico sem fronteiras. É tudo 

o que nos cerca, envolvendo um número inestimável de componentes do meio físico, biológico e 

socioeconômico que, interagindo entre si, constituem causa e efeito uns dos outros. A partir do conceito 

jurídico de meio ambiente pode-se observar que a questão ambiental é fortemente influenciada pelos 

aspectos econômicos, políticos e administrativos, tanto públicos como privados. Entretanto, na economia 

capitalista globalizada, enquanto os custos ambientais são minimizados, os benefícios econômicos são 

supervalorizados. 

Na medida em que os sistemas naturais são integrativos, os arranjos econômicos buscam acumular o 

capital, acarretando severos custos ambientais. Ao reter os recursos financeiros na mão de poucos, os 

sistemas insustentáveis beneficiam uma ínfima parcela da sociedade, castigando a maioria populacional e 

transferindo a ela o ônus ambiental. 

O binômio desenvolvimento e meio ambiente é em princípio conflitante. Enquanto um preconiza o 

crescimento econômico através da exploração dos bens naturais mediante a produção de poluentes e a 

degradação ambiental, o outro tem por objetivo a preservação e a conservação da natureza.  

Os sistemas econômicos, poluídos e instáveis estão em permanente embate com os sistemas 

ecológicos, na maioria das vezes acarretando danos irreversíveis aos demais componentes sistêmicos com os 

quais interage. Os sistemas ecológicos, por sua vez, evoluem segundo as leis universais. Este motivo por si 

só, justifica que a preservação dos bens naturais é fundamental para a perpetuação das espécies e do meio 

ambiente na sua totalidade. 
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A conciliação da disputa entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental é 

utopicamente encontrada na concepção moderna do desenvolvimento sustentável. De acordo com essa teoria 

o desenvolvimento e a proteção ao meio ambiente não são excludentes; ao contrário, a preservação ambiental 

proporciona o desenvolvimento baseado no uso racional dos insumos, tendo como suporte o equilíbrio entre 

o homem e a natureza. Por princípio, tal perspectiva possibilitaria a introdução de atividades econômicas 

menos impactantes e socialmente mais justas. Porém, não é o que se observa no mundo globalizado, 

consumista, poluído e ambientalmente instável. 

Infelizmente a criação e implantação das unidades de conservação no Brasil, como regra, não segue 

os princípios básicos do conservacionismo. De maneira geral, os parques nacionais e unidades equivalentes 

são concebidos como amostras representativas da natureza selvagem, segundo o ponto de vista do homem 

urbano-industrial, portanto, sem a devida experiência ou vivência no meio natural, sem saber ao certo onde 

começa um e termina o outro. Por uma questão de sensatez, qualquer política ambiental deveria ser pautada 

no ecodesenvolvimento, ou seja, promover de forma equilibrada o desenvolvimento econômico e social 

sustentável, levando em conta a fragilidade, a interdependência e a capacidade limitadora dos ecossistemas e 

da natureza como um todo. Em lugar de investimentos maciços para manutenção e fiscalização das áreas de 

preservação, o planejamento ambiental incluiria nos seus objetivos a capacitação dos moradores das 

unidades de conservação e entorno, em lugar de alijá-los do dito desenvolvimento sustentável. 

As decisões político-ambientais, portanto, seriam compartilhadas, com o envolvimento dos 

diferentes segmentos da sociedade civil. A pequena participação da sociedade civil na solução das questões 

ambientais é decorrente da falta de consciência ambiental e de organização política da grande maioria dos 

atores sociais.   

Para o desenvolvimento sustentável ajustar-se à realidade brasileira é imprescindível a remoção ou 

mitigação de alguns obstáculos, a saber: 

 Democratização das discussões sobre as questões nacionais emergentes, como o direito à 

educação, à saúde, ao trabalho, à terra e ao ambiente saudável; 

 Aplicação da legislação ambiental independentemente do poder econômico; 

 Organização, articulação e fortalecimento das associações de classe, sobretudo os grupos 

tradicionais ameaçados pela criação de unidades de conservação; 

 Efetiva melhoria da educação em todos os níveis; sem educação básica e padrões mínimos 

de sobrevivência, não há educação ambiental; 

 Execução da política ambiental visando orientar o setor público, a iniciativa privada, as 

instituições técnico-científicas e a sociedade civil em geral. 
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A manutenção da biodiversidade como objetivo básico da conservação surgiu como resposta ao 

acelerado processo de desaparecimento das espécies e da extinção de ecossistemas. Por isso, a criação de 

unidades de conservação é fundamental na preservação de ecossistemas naturais. Porém, o movimento 

conservacionista é incapaz de resolver os problemas básicos da conservação, porque os fatores limitantes não 

são de ordem ecológica, mas principalmente políticos, econômicos e sociais (DIEGUES, 1994). Além do 

mais, o que está sendo protegido seguramente não se trata da natureza primitiva, intocada. 

Desde os tempos que remontam às suas origens, os povos primitivos interferem no meio natural para 

a retirada dos produtos de subsistência, através das atividades de coleta e caça, mas também adotando 

atitudes para proteger determinadas espécies e de cultivar outras. A importância dos grupos tradicionais para 

a preservação dos ecossistemas foi evidenciada através do manifesto ecológico: O Fim do Futuro, publicado 

em 1976, o qual declarou que: 

muitos milênios antes da chegada do homem branco, o índio já havia alcançado situações 

de equilíbrio estável em seu ambiente. No mar da natureza intacta, as derrubadas do índio, 

pequenas e a grande distância umas das outras, constituíam até vantagem ecológica, pois 
acrescentavam diversidade ao sistema. Nestas clareiras vingavam os organismos pioneiros, 

as plantas e os animais das comunidades de recuperação, que são os tecidos cicatrizantes 

dos ecossistemas (DIEGUES, 1994). 

Em lugar do empobrecimento ambiental, as atividades agrícolas podem servir para o enriquecimento 

da biodiversidade, tal qual acontecia nas práticas agrícolas tradicionais adotadas pelos índios Kaiapó, da 

aldeia Gorotire, no sul do Pará. Quando iniciavam um plantio, os Kaiapó procuravam imitar a natureza, 

introduzindo grande número de espécies e variedades. A heterogeneidade das plantas cultivadas obedecia à 

diversidade ambiental, tais como os tipos de solo, a luminosidade ou pequenas variações microclimáticas. Os 

modelos de cultivo baseavam-se na sucessão natural do povoamento vegetal:  

Assim, no princípio, cultivam espécies de pequeno porte e vida curta; a seguir, plantam 
bananeiras e grande diversidade de árvores frutíferas finalmente, introduzem espécies 

florestais de grande porte, como a castanha-do-pará, que legam aos netos e bisnetos 

(ANDERSON e POSEY, 1978).  

As plantações eram realizadas em capoeiras esporádicas, formando uma espécie de arquipélago 

intensamente manejado e cercado por vegetação exuberante, onde a manipulação era menos intensa. 

Distinguindo-se da cobertura vegetal nas imediações da aldeia Gorotire, formada basicamente de 

campos cerrados, há ocorrência de aglomerados constituídos de vegetação lenhosa, semelhantes a ilhas, os 

apêtês. Feita a relação e inventário de dez dessas unidades geoecológicas da paisagem savânica, descobriu-se 

que os indígenas podem identificar pelo nome e apontar o uso das 120 espécies selecionadas. Segundo sua 

utilização, as plantas foram classificadas nas seguintes categorias: alimentos, medicamentos, atrativos para 

caça, lenha, adubo e sombreamento. Dentre as espécies encontradas nos apêtês, aproximadamente 75% 

seriam plantadas pelos índios, muitas delas transportadas de outras regiões. 
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Infelizmente, os indígenas da aldeia Gorotire não mais aplicam os manejos tradicionais nos apêtês, a 

sua cultura e tradição estão sendo abandonados em razão das grandes modificações provocadas pela entrada 

de garimpeiros e madeireiros na região. 

Outros exemplos da contribuição de sociedades humanas na formação da biodiversidade são 

encontrados em todo o mundo. Bosques repletos de árvores frutíferas notavelmente diversificadas (44 

espécies de árvores numa área com apenas 0,2 hectare) foram descobertas em Kalimantam, na Indonésia, 

disseminadas por gerações de aldeões que casualmente as plantavam, semeavam e até mesmo cuspiam pelo 

caminho as sementes de suas frutas (RYAN, 1992). 

Tais informações justificam a necessidade de se conservar, além dos ecossistemas naturais, também 

os valores culturais intrinsecamente relacionados com os primeiros. Entre estes são incluídas não apenas a 

tradição indígena, mas também a cultura adquirida com o manejo ambiental presente nos povos tradicionais 

de base familiar - extrativistas, pescadores, agricultores e garimpeiros. A agricultura sustentável baseada na 

diversidade é uma prática usual nos agroecossistemas tradicionais. Como procedimento técnico os 

camponeses procuram reproduzir a diversidade de espécies dos sistemas naturais plantando, no mesmo sítio, 

culturas de espécies variadas. Esse plantio múltiplo corresponde a 20 por cento da produção mundial de 

alimentos (RYAN, 1992). 

No Parque Nacional da Chapada Diamantina foram identificadas como práticas tradicionais o 

garimpo manual de diamantes, a pequena produção agrícola, a coleta de sempre-vivas e a caça de animais 

silvestres.  Contudo, houve redução ou eliminação de algumas destas práticas. 

As atividades econômicas ecologicamente comprometedoras são representadas pelo garimpo 

mecanizado, os cultivos agrícolas em larga escala próximo às nascentes do rio Paraguaçu, o criatório 

extensivo nos gerais, a caça e o turismo predatório. Mesmo com a criação do Parque Nacional, o restaurante 

Don Ratão, em Lençóis, especializado em caça, manteve-se em funcionamento ainda por vários anos, até o 

seu fechamento no início da década de 1990.  

O vale do Pati é uma tradicional área agrícola localizada no interior do Parque. As florestas que 

revestem o fundo do vale e as encostas íngremes eram outrora cobertas pelas plantações de café. Mas, os 

cafezais foram erradicados pela política federal nos anos 1960. No meio dos bosques são plantadas, além dos 

cafezais remanescentes, bananeiras, jaqueiras, goiabeiras, mangueiras e outras espécies frutíferas. 

Agricultores e mineiros nativos descendentes dos primeiros povoadores não podem simplesmente ser 

ignorados pelo plano de manejo. Como estão enraizados no contexto socioeconômico e cultural da região em 

questão, devem ser inseridos no planejamento geoecológico do Parque Nacional, mediante a normatização e 

controle de suas atividades. 
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Trabalhos recentes publicados pelo 

Banco Mundial desmistificam as florestas 

intocadas, reconhecendo a importância das 

populações tradicionais na conservação da 

biodiversidade. Na elaboração e implantação 

dos planos de manejo, devem ser mobilizados 

esforços no sentido de integrar o 

etnoconhecimento das populações tradicionais 

(DIEGUES, 1994). Portanto, é imperativo que 

os planos de manejo percam o caráter tecnicista 

e passe a considerar a sabedoria e cultura das 

comunidades locais. 

O acelerado processo de ocupação e de 

transformação do meio físico pelas sociedades 

humanas, notadamente nas últimas décadas, tem 

provocado danos irreversíveis aos ecossistemas 

terrestres, sem que possam recuperar-se em sua 

geodiversidade, biodiversidade e no equilíbrio 

dinâmico. O uso de técnicas inadequadas na 

exploração dos recursos naturais, associadas aos 

modelos desenvolvimentistas vigentes, tem 

comprometido a geoecologia das paisagens, causando desconforto, riscos e acentuando a precária qualidade 

de vida das populações humanas.  

No contexto ambiental atual o método científico cumpre a função de diagnosticar as potencialidades 

dos recursos naturais, norteando a sustentabilidade da sua exploração, detectando as fragilidades contidas nos 

sistemas ambientais e sugerindo procedimentos mais adequados, a fim de evitar a sensível alteração do 

equilíbrio ecossistêmico.  

O planejamento para a gestão das áreas protegidas é, via-de-regra, equivocado. Há falta de 

conhecimento sobre a distribuição espacial dos ecossistemas e o funcionamento da biodiversidade, sobre a 

qual o homem exerce constante pressão, ultrapassando, em muitas áreas, os parâmetros de autoregulação dos 

geossistemas. Metodologias e técnicas apropriadas pautadas na fundamentação filosófica e alcance social, 

exigem investimentos usualmente destinados à multiplicação do capital. Por isso, os órgãos governamentais, 

invariavelmente, perdem as questões de defesa do meio ambiente para as empresas e secretarias de 

planejamento, sob o argumento de que o desenvolvimento econômico deve ser perseguido custe o que custar.  

Patizeira a caminho da feira de Andaraí 

Giovanni Seabra 
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Por outro lado, o procedimento analítico adotado nos planos de manejo baseia-se apenas na 

decomposição de alguns componentes físicos e socioeconômicos em escalas nacional e regional. O uso dessa 

fórmula não requer identificação precisa das subunidades geoecológicas, nem a compreensão das funções 

dos componentes ecossistêmicos necessários e integrados ao sistema. Do ponto de vista epistemológico, a 

análise ecossistêmica é caracterizada por apresentar um quadro de referências positivistas, no qual a 

totalidade do conhecimento do objeto real deve ser obtida pela atomização e posterior soma das partes 

compreendidas nesta mesma realidade (NIMER, 1988). Desse modo, a análise ambiental ocorre apenas 

através do sequenciamento ou superimposição temática, sem a devida avaliação integrativa dos componentes 

ecossistêmicos. 

Como os procedimentos empregados na elaboração dos planos de manejo são inadequados, 

desatualizados e pouco informativos, limitando-se a retratar a paisagem estática e fragmentada, é imperativo 

a adoção de uma metodologia mais adequada para o zoneamento, mapeamento e gerenciamento das áreas 

protegidas, representando com mais eficácia as suas dinâmicas internas, bem como a interação das unidades 

geoecológicas e dos elementos que as constituem.  

Segundo a concepção metodológica funcionalista, os elementos constitutivos de uma determinada 

realidade devem ser englobados num conjunto integrado de natureza teleológica, ou seja, na qual a Terra é o 

teatro da atividade humana e o homem encarna nela o mesmo que a alma no corpo (DE MARTONNE, 

1953). Mediante tal abordagem, a análise do real tem como objetivo identificar funcionalmente cada 

elemento ou conjunto de elementos segundo sua função ou finalidade junto à totalidade. 

Para estudos das relações sociedade versus natureza, a geoecologia das paisagens reúne os métodos 

adequados para alcançar os resultados mais satisfatórios. A metodologia geossistêmica de Sochava (1977)
4
 e 

desenvolvida por Bertrand (1971) é um exemplo de abordagem ambiental vinculada a esse quadro de 

referências. Os autores citados propuseram a sistematização conceitual, fundamentação teórica e operações 

técnicas para análise dos geossistemas. Embora existam pontos de diferenças nas duas abordagens, o 

denominador comum da análise integrada em geografia física consubstancia as duas escolas (MONTEIRO, 

1981). No artigo Paisagem e Ecologia Jean Tricart (1982) alertou que a divergência de meios não invalida as 

afinidades, portanto, sem interferir no consenso sobre a necessidade de definir unidades elementares do 

território, indispensáveis à compreensão da paisagem e sua organização na concepção sistêmica.  

O emprego do método geoecológico para análise da paisagem tem sido largamente utilizado pelos 

geógrafos brasileiros nos estudos integrados do meio ambiente, como bem demonstram os trabalhos de Motti 

                                                             
4 O geógrafo russo V. B. Sotchava empregou o termo geossistema pela primeira vez em 1963, posteriormente a teoria 

dos geossistemas foi publicada no Brasil  (1977). 
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e Motti (1973), Monteiro (1981), Cardoso da Silva e Pereira (1982), Troppmair (1983), Schneider (1985), 

Novaes Pinto (1990), Seabra (1991, 1998, 2014), Rodrigues (2011) e outros. 

A partir do levantamento de temas específicos - Climatologia, Geomorfologia, Pedologia e 

Fitogeografia Motti e Motti (op. cit.) definiram na escala 1:25.000 dois geossistemas, correspondentes à área 

de Santa Quitéria - BA (aproximadamente 20 km²), como resultado do agrupamento de geofácies, o que 

permitiu elaborar o Mapa de Geossistemas. 

No trabalho intitulado A Compatibilização dos Usos do Solo e a Qualidade Ambiental na Região 

Central da Bahia, o geógrafo da USP Carlos Augusto Figueiredo Monteiro concebeu como geossistemas as 

unidades elementares da paisagem e subunidades integradas a um sistema natural. Segundo o autor, os fatos 

e o jogo das relações espacializadas entram no sistema natural quando assumem materialidade física. Dentre 

as formas de uso do solo para a Região Central da Bahia, o geógrafo propôs como áreas de recreação a 

Chapada Diamantina, cujos centros estariam em Morro do Chapéu, Lençóis e Rio de Contas. Os dois últimos 

centralizam atualmente dois polos turísticos no estado da Bahia; respectivamente o Circuito Turístico do 

Diamante e o Circuito Turístico do Ouro, implementados através da Bahiatursa, órgão estadual responsável 

pelo desenvolvimento turístico, cujos resultados estão muito aquém dos esperados. 

Ao adotar como lastro conceitual a sistematização do meio natural, sendo o sistema formado por um 

conjunto de elementos interdependente, funcionando harmonicamente e mantidos por fluxos de energia 

Cardoso da Silva e Pereira (op. cit.) definiram unidades geossistêmicas na Bacia do Rio Paraguaçu, servindo 

de base norteadora ao planejamento econômico regional. 

A partir de estudos geomorfológicos, fitogeográficos e de uso do solo, Troppmair (op. cit.) elaborou 

o mapeamento dos ecossistemas e geossistemas no estado de São Paulo na escala 1:1.000.000. Elaborado a 

partir de imagens de satélite Landsat e pesquisas de campo, possibilitando identificar níveis de interferências 

antrópicas, o mapa permite obter-se uma visão global dos ecossistemas e geossistemas do estado de São 

Paulo. Segundo Troppmair (1983), o primeiro é biológico num estudo da relação vertical ser vivo-ambiente, 

enquanto o segundo compreende as interrelações horizontais geográfico-espaciais, pois analisa a dinâmica e 

distribuição dos componentes naturais, modificados ou não pelo homem. 

No Estudo Fitogeográfico no Município de Uberlândia - MG, Schneider (op. Cit.) definiu três tipos 

de unidades paisagísticas - os Geossistemas dos Espigões, os Geossistemas das Encostas e os Geossistemas 

dos Vales. 

Tomando como base a identificação de seis tipos de paisagens no Distrito Federal - Natural, 

Seminatural, Florestada, Agrícola, Espaços Abertos e Urbanizada, Novaes Pinto (1990) delimitou quatro 

unidades geossistêmicas - Geossistema de Chapada, Geossistema de Depressão, Geossistema de Encosta e 
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Geossistema de Vale. Essas unidades geoecológicas serviram de suporte à setorização hierarquizada do 

espaço geográfico, permitindo a identificação de 18 unidades de terra na escala 1:100.000 - os Sistemas de 

Terra. A metodologia proposta por Novaes Pinto (op. cit.) é atualmente utilizada na elaboração de 

zoneamentos ecológico-econômicos em áreas de proteção ambiental - APA’s (SEMA, 1986; SEMATEC, 

1994). 

Seguiram-se outros milhares de trabalhos geoecológicos no Brasil, sugerindo que essa metodologia é 

a mais adequada, sobretudo ao possibilitar o enquadramento dos ecossistemas e de suas subunidades nos 

seus espaços respectivos. Os ecossistemas assim concebidos são vistos numa perspectiva horizontal, no que 

se refere à distribuição, à estrutura e à organização espacial dos componentes bióticos e abióticos. Aplicamos 

a referida metodologia no zoneamento geoecológico em ambientes subterrâneos como a gruta do Poço 

Encantado e a gruta da Paixão, conforme veremos adiante. 

Por outro lado, o zoneamento ambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina se pautou na 

identificação, caracterização e delimitação de unidades geoecológicas da paisagem com diferentes grandezas. 

Os estudos geoecológicos permitem definir espacialmente as unidades geoambientais, sem perder de vista as 

funções ecodinâmicas e socioeconômicas, passíveis de representação cartográfica. Uma unidade de 

paisagem, embora seja, assim como um ecossistema, uma entidade lógica, apresenta algumas vantagens 

sobre este ao possibilitar um dimensionamento mais definido e uma representação cartográfica mais precisa.  

Por serem visualmente mais marcantes na paisagem, os elementos físicos respondem melhor aos 

usos educação e recreação que se atribuem aos parques nacionais. Em contrapartida, deve-se entender, 

contudo, que em trabalhos de ordenamento ambiental, os fenômenos sociais não podem ser colocados à 

parte, uma vez que integram uma mesma realidade, em mútua combinação com os demais componentes do 

meio ambiente natural.  

No planejamento geoecológico da paisagem é preciso entender as relações das sociedades humanas 

de um determinado território com o meio natural, ou seja, com a natureza do lugar. Essas considerações 

testemunham os pressupostos da pesquisa ambiental representado pela análise comportamental das 

sociedades humanas e de seus modos de produção, consumo, padrões socioculturais e a maneira como tratam 

e se apropriam dos recursos naturais.  

A análise ambiental integrada procura superar dois desafios: a dicotomia existente no estudo da 

natureza, cujos fenômenos são considerados de um lado naturais e, de outro, humanos, cujos conflitos entre 

um e outro são evidenciados na produção do espaço geográfico. Tais dificuldades parecem teórica e 

metodologicamente insuperáveis. Contudo, tanto os processos naturais, como aqueles induzidos pelo homem 

são simultâneos, e podem ser compreendidos no contexto sistêmico, englobando o ambiente em sua 

totalidade.  
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Portanto, para efeito de análise da paisagem, a dualidade entre os aspectos naturais e humanos deve 

ser superada através da compreensão do espaço global numa visão holística, que inclui os planos social, 

econômico e ambiental. 

Para os estudos ambientais, metodologicamente estão presentes dois procedimentos: o método 

analítico e o método sintético. O método analítico consiste na decomposição do objeto de estudo nas suas 

partes, para que os componentes individuais sejam mais facilmente identificados e funcionalmente 

compreendidos. O método sintético implica na integração dos componentes sistêmicos e, dentre estes, a 

sociedade humana. Partimos do princípio que não existe a chamada natureza intocável, visto que a presença 

do homem está em todos os lugares, e nestes incluídos as mais altas montanhas, o interior das florestas, as 

regiões glaciais e as profundezas oceânicas.  

O uso dos dois métodos em lugar de excluírem-se têm o sentido de complementaridade, uma vez que 

a abordagem metodológica pretende integrar análise e síntese na compreensão da dinâmica do todo. 

Os parques nacionais são criados mediante cortes na paisagem natural com o objetivo maior de 

preservar os ecossistemas, conciliando esses últimos com as atividades científicas, turísticas e educacionais. 

Atualmente, a concepção para a conservação da natureza envolve o manejo racional dos bens naturais de 

maneira a perpetuá-los. Este pensamento está embutido na ideia de desenvolvimento sustentado, ou seja, o 

modelo que preconiza a máxima utilização dos recursos com um mínimo de impactos sobre os ecossistemas 

e especial atenção para com as futuras gerações.  

Conhecendo-se as partes componentes das unidades ecossistêmicas, através de procedimentos 

analíticos, reconhecemos e identificamos as conexões existentes entre os diversos elementos do conjunto, 

bem como os fluxos de matéria e energia. O conhecimento dessas ligações, mediante a observação dos 

componentes em vários ângulos, conduzirá à síntese, ou seja; a integração sistêmica de todos os elementos. 

Na abordagem sistêmica da paisagem física global são interpretadas as conexões entre as partes, essencial ao 

conhecimento das propriedades que caracterizam o todo. O método proposto, ao pretender a integração e a 

generalização dos elementos obtidos pela análise, denomina-se analítico-sintético. 

Contudo, pouco ou nada adianta o emprego do método científico, sem considerarmos o saber popular 

que guarda e transmite o conhecimento secular das funções ecológicas dos componentes naturais e as 

tradições que retratam as relações da sociedade com o meio ambiente. 
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Compreende-se, portanto, que o 

procedimento empregado na análise 

ambiental é multitemático, cuja característica 

é gerar produtos analíticos em uma primeira 

fase e um produto de síntese como resultado 

da integração sistêmica num segundo 

momento. Para o Zoneamento Ambiental do 

Parque Nacional da Chapada Diamantina, 

optamos por agrupar as informações obtidas 

nos mapas temáticos em cartogramas 

específicos de síntese, representados pelo 

Mapa dos Sistemas Ambientais Naturais, 

Mapa dos Sistemas Ambientais 

Socioeconômicos e o Mapa do Zoneamento 

Ambiental, numa tentativa de documentar 

cartograficamente as fisionomias que 

representam a dinâmica da paisagem.  

A geomorfologia da área permitiu 

definir uma macrounidade geoambiental, 

onde estão presentes a estrutura geológica, o 

relevo, a hidrografia, a vegetação e o uso do 

solo, passível de ser delimitada em cartas 

topográficas e temáticas na escala de 

1:100.000. As informações foram atualizadas a partir das análises de imagens de radar e de cartas temáticas e 

topográficas com o apoio de trabalhos de campo. Como primeiro resultado, elaboramos um mapa básico com 

suporte na geomorfologia, utilizando cartas topográficas e imagens de radar na escala 1:100.000; em seguida 

produzimos os mapas temáticos físicos e econômicos. Os produtos cartográficos síntese dos mapas 

geomorfológico e temáticos físicos são representados no Mapa de Unidades Ambientais Naturais, 

configurando-se as Unidades Fisionômicas ou Unidades de Paisagens, onde o relevo, a vegetação e o Uso 

Atual da Terra, são os componentes que se manifestam de imediato e concretamente aos olhos humanos. 

Informações adicionais obtidas em trabalhos de gabinete e in loco, permitiram especializar as atividades 

econômicas representadas cartograficamente no Mapa de Unidades Ambientais Socioeconômicas. O produto 

síntese destes dois mapas é representado no Mapa de Zoneamento Ambiental do Parque Nacional da 

Chapada Diamantina. 

Ruínas do antigo empório na trilha Pedra do Caim, Igatu 

Edson Barreto 
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Para efeito de editoração e compreensão do leitor, elaboramos os mapas na escala 1:100.000 e 

reduzimos para a escala aproximada de 1:500.000. A produção dos mapas exigiu trabalhos de campo, tanto 

para a checagem das informações, como para a espacialização precisa dos fenômenos históricos, geográficos 

e ambientais. Para o levantamento da flora e fauna utilizamos fontes bibliográficas, consultas à população 

local e observações de campo. 

Os elementos que dão homogeneidade às geounidades (geologia, morfologia, morfometria, 

hidrografia, vegetação, processos morfogenéticos, uso e ocupação do solo) foram cartografados, bem como 

as vias de comunicação. Contudo, é preciso salientar que, na natureza, nenhuma área é jamais 

verdadeiramente homogênea; os padrões da natureza são concebidos a partir de uma determinada escala e de 

um certo ponto de vista. 

O planejamento ambiental é considerado como ferramenta efetiva para a conquista da 

sustentabilidade. Contudo, tal procedimento requer um complexo e bem articulado mecanismo imbricado de 

componentes científicos e administrativos que conduzam a uma regulação efetiva dos impactos ambientais, e 

uma alta eficiência na utilização e exploração do meio ambiente e dos recursos naturais. Ao mesmo tempo, o 

zoneamento ecológico deve ser precedido pelo inventário e diagnose ambiental. Na diagnose ambiental é 

elaborada uma lista de impactos ambientais visíveis; estes tanto maior quanto capacidade de identificá-los, 

incluindo-se os danos ecológicos e socioculturais. 

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) tem como objetivo determinar os efeitos das ações previstas 

evitando ou reduzindo suas conseqüências negativas; a Avaliação de Riscos Ambientais (ARA) consiste na 

identificação, medição, parametrização e valorização dos possíveis efeitos dos processos e fenômenos 

naturais indesejáveis e perigosos, e de sua aceleração antropogênica, com o fim de propor o sistema de ações 

e medidas dirigidas à sua preservação ou eliminação; o Desenho Ecológico (DE) é o processo de conceber a 

interrelação ótima entre o impacto humano e o meio geoecológico, de maneira a otimizar o aproveitamento 

do potencial de recursos e a eficiência do sistema, minimizando a degradação e a deterioração ambiental 

(MATEO, 1994). 

Além de realizar o levantamento das potencialidades naturais do meio ambiente, o planejamento 

ambiental avalia e disciplina as formas de intervenções no meio físico, estejam elas ligadas aos diversos 

modos de ocupação humana, como também o uso dos recursos naturais, extrativismos vegetal e mineral, 

agropecuária, exploração de águas superficiais e subterrâneas. 

Esses aspectos são obtidos na fase de diagnósticos físicobióticos e socioeconômicos, imprescindíveis 

ao zoneamento ambiental e elaboração do plano de gestão. Por outro lado, os fatores físicobióticos e 

socioeconômicos distribuem-se e interagem tendo como suporte a geomorfologia. Por isso, a base 

geomorfológica como procedimento técnico do planejamento ambiental permite não somente delimitar a 
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área identificada como uma unidade geoambiental, situando-a na unidade maior da qual faz parte, mas 

também as subunidades ecossistêmicas nela inseridas. A geomorfologia, mesmo incluída às ciências da terra,  

possui fortes vínculos com as ciências humanas, à medida que pode servir como suporte 
para entendimento dos ambientes naturais, onde as sociedades humanas se estruturam, 

extraindo os recursos para a sobrevivência e organizam o espaço físico-territorial (ROSS, 

1992a, p.17). 

A análise e integração dos dados colhidos nos trabalhos de gabinete e campo possibilitaram alcançar 

a síntese final, segundo a concepção sistêmica de Bertalanffy (1972). A opção pela abordagem sistêmica 

condiz com o pressuposto de que as unidades de conservação são melhor compreendidas e examinadas 

quando tratadas como sistemas ecológicos. A concepção básica do enfoque geoecológico da paisagem é que 

qualquer região pode ser considerada uma unidade holística, onde são identificados os diversos níveis e 

sequências hierárquicas passíveis de classificação e mapeamento. 

Na concepção holística da paisagem são considerados não apenas alguns aspectos do meio físico, 

como a geomorfologia ou a cobertura vegetal. O ambiente representa o todo integrado por componentes 

biofísicos e sociais interatuantes, bem como as formas de uso e ocupação do solo e as implicações 

decorrentes do modelo de apropriação e exploração dos recursos naturais. 

A concepção sistêmica do Universo nos induz a refletir sobre a infinidade e vetores que interferem 

no equilíbrio biofísico e sociocultural do Parque Nacional da Chapada Diamantina. A Unidade de 

Conservação encontra-se imersa em um ecossistema regional mais amplo, sendo criticamente influenciado 

pela população humana e a organização espacial vinculada ao modelo econômico, tecnologia e o meio 

ambiente intra e extra-regional. Alguns subsistemas importantes do Parque são o ar, a água, o solo, a 

biodiversidade, a geodiversidade, os residentes, o patrimônio sociocultural, a administração e os visitantes.  

Considerando-se as complexas relações existentes entre os ecossistemas, as ameaças associadas com um 

subsistema podem impactar diferentemente com o resto. Por exemplo, a contaminação orgânica pode 

provocar distúrbios no subsistema água, afetando o solo, a vida silvestre, os residentes e os visitantes. 

A funcionalidade dos ambientes naturais é comandada tanto pela energia solar através da atmosfera, 

como pela energia da Terra por meio da litosfera. A troca de energia e matéria correspondente a essas duas 

grandes massas, aliadas à presença da água em seus três estados físicos, é a responsável pela dinâmica e a 

presença da vida em todas as suas formas. Como as sociedades humanas atuam e interagem nas mais 

diversas maneiras com o ambiente, o meio antrópico é parte fundamental no entendimento do processo, 

sendo para isso imprescindível a análise das relações econômicas sociedade x natureza. 

Entretanto, a visão integrativa não é compartilhada pela maioria dos planejadores. De maneira geral, 

os técnicos responsáveis pelos trabalhos de planejamento ambiental enfocam o ambiente e seus componentes 

de forma sectária e isolada, sem visão holística, integrada, sistêmica. A teoria dos sistemas parte do princípio 
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de que nada ocorre isolado do todo e que o todo não é a simples soma de suas partes (BERTALLANFY, 

1972). 

No âmbito da universalidade e da globalização, as áreas silvestres protegidas não podem ser 

concebidas como células isoladas, livres de interferências exógenas, ou de um sistema maior, no qual estão 

inseridas. Entre as forças atuantes numa unidade de conservação está, por exemplo, a circulação geral da 

atmosfera que por sua vez, é influenciada por agentes externos, como os testes nucleares, mudanças na 

camada de ozônio e a contaminação por chuvas ácidas originadas nos grandes centros industriais. A estas 

forças estão agregadas as influências diretas e indiretas com o entorno do parque e os agentes endógenos de 

natureza política, econômica e ecológica. Assim como outras unidades de conservação, o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina consiste num subsistema de natureza ambiental, com todas as variáveis naturais, 

políticas e socioeconômicas de âmbito 

universal, mundial, nacional e local. De 

maneira que todo e qualquer plano de 

manejo a ele aplicado deve considerar as 

forças interatuantes, visando a harmonia 

de todas elas. A unidade de conservação 

é um subsistema inserido num sistema 

maior, a Chapada Diamantina 

Meridional. Esta unidade 

geomorfológica compõe os relevos 

planálticos do estado da Bahia. A partir 

dele, ampliando-se sucessivamente a 

dimensão espacial, é alcançada a escala 

de Universo, com todas as implicações 

de natureza física, biológica, política, 

econômica, social e cósmica. 

A respeito da manutenção das 

populações tradicionais em unidades de 

conservação de uso indireto, há um 

consenso em nível mundial que os 

moradores, devidamente informados e 

formados, são os melhores guardiões dos 

bens naturais. 

 

Seu Eduardo talhando uma gamela, vale do Pati 

Verônica Falcão 
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Org.: SEABRA, 1998.  
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4 

O buraco é mais embaixo 

 

 

A DESCOBERTA DOS AMBIENTES SUBTERRÂNEOS NA CHAPADA DIAMANTINA 

ocorreu durante os trabalhos exploratórios realizados no período de 1987 a 1991, como parte da Dissertação 

de Mestrado Estudo Geomorfológico da Região Cárstica de Andaraí: uma Contribuição à Conservação de 

Cavernas, (SEABRA, 1991). Vinculada ao Programa de Pós Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Pernambuco, a pesquisa pretendeu contribuir para a implantação de um projeto ecoturístico, com 

bases sustentáveis. Para levar a cabo a pesquisa, houve a mobilização e a sensibilização de parcelas 

significativas da população, publicação de livros e artigos e elaboração do texto final. 

O autor em trabalho exploratório na gruta da Paixão, município de Ubiraitá 

André Diniz 
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Em seguida, com aproveitamento, otimização e ampliação da temática inicial, a pesquisa escalou as 

vertentes da Chapada Diamantina, enfocando o Parque Nacional, como objeto de pesquisa em nível de 

doutorado e pós-doutorado, anteriormente mencionados. 

 

Mapa da Chapada Diamantina, Folha Lençóis S-D-A-V 24. Fonte: SEABRA (1998). 
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Para o reconhecimento do terreno, a primeira visita enfocou os municípios de Lençóis, Palmeiras e 

Iraquara e o levantamento considerou os aspectos físicos, bióticos e sociais mais evidentes na paisagem. No 

decorrer dos trabalhos houve ampliação da área para Andaraí, Mucugê e Itaetê, abrangendo a Carta Lençóis 

da Sudene, na escala 1:100.000, quase totalmente. Com o avançar da pesquisa, optamos pelo deslocamento 

do eixo central do trabalho de Lençóis-Palmeiras-Iraquara para Andaraí-Itaetê-Mucugê. 

Desde então realizamos dezenas de viagens buscando aliar a pesquisa científica com as visitas 

turísticas, ambos movidos pelo espírito desbravador e sempre procurando estreitar os laços com a natureza e 

os povos da terra. As primeiras expedições envolveram consultas à população seguidas de prospecções na 

região para descoberta de cavernas e outras formações cársticas. Vale salientar que os trabalhos iniciais 

envolvendo a exploração de cavernas receberam o apoio de espeleólogos de Brasília, assim como do Sr. João 

Socorro, à época grande proprietário de terras e áreas de garimpo no interior do Parque Nacional, e do Sr. 

Heraldo Pinto, prefeito de Andaraí. 

Na primeira visita à Lapa Doce, em 1987, ficamos surpresos com o grande número de turistas que 

vestindo roupas leves, como shorts, blusas e sandálias iniciavam a travessia da caverna, num percurso de 

aproximadamente 1.200m. Ao seguir o grupo no interior da caverna percebemos que duas crianças guiavam 

os visitantes e, usando como equipamento de iluminação apenas com latas de leite com uma vela acesa 

dentro, servindo como lanternas. Surpresa ainda maior quando, ao sairmos na outra extremidade, fomos 

assediados por vendedores de refrigerantes e mendigos, que aguardavam os turistas sob o sol escaldante da 

caatinga. 

 

Turistas sem equipamentos de segurança em visita à Lapa Doce, Iraquara 

Giovanni Seabra 
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Na Dissertação de Mestrado (SEABRA, 1991), idealizamos duas unidades geoecológicas na 

Chapada Diamantina - o Geossistema da Dorsal Arenito-Quartzítica (A) e o Geossistema do Pediplano 

Carsificado (B). 

Nos quatro anos decorridos desde 1987, procedemos ao trabalho exploratório das cavernas no 

Geossitema B, e, neste ínterim, reservamos o Geossistema A para o futuro desenvolvimento e conclusão da 

tese de doutorado, no período 1994-1998.  A Tese de Doutorado intitulada “Do Garimpo aos Ecos do 

Turismo: o Parque Nacional da Chapada Diamantina serviu como eixo para a edição do livro “Ecos do 

Turismo: o turismo ecológico em áreas protegidas” (Seabra, 2001). 

Os trabalhos de exploração e prospecção nos municípios de Andaraí, Itaetê, Lençóis e Iraquara 

possibilitaram descobrir uma diversidade de formações cársticas de superfície e subterrâneas, incluindo 17 

cavernas, lagos subterrâneos e grunas, estas últimas são minas em forma de túneis com o teto escorado por 

pilastras e armações em madeira, na maioria desativadas. Entre as cavernas exploradas, algumas mapeadas, 

constam Lapa Doce, Lapa II, Lapa Azul e gruta da Pratinha (Iraquara), Lapa do Bode, Lapa da Onça e gruta 

do Poço Encantado (Itaetê) e Gruta da Paixão (Andaraí). 

Cabe assinalar dois fatos inusitados no início das explorações subterrâneas, envolvendo o nosso 

grupo de espeleólogos. Ao raiar do dia, partimos de Brasília numa caminhonete e, percorridos 1.000 km no 

asfalto, seguimos por uma estrada carroçável em péssimo estado até alcançarmos uma casa em ruínas, antiga 

Ambulantes e mendigos assediando os turistas na saída da Lapa Doce 

Giovanni Seabra 
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sede da fazenda Pratinha. O relógio apontava 20:15 hs. Logo que montamos o acampamento, iniciamos a 

exploração da gruta da Pratinha às 22:00 horas. Seguimos acompanhando a trajetória do rio Pratinha, a nado 

e com uso de flutuadores e equipamentos de iluminação. Ao depararmos com um sifão, após 300 metros de 

exploração e sem aparelhos de mergulho, a exploração foi interrompida e o grupo retornou ao acampamento 

às duas horas da madrugada. Posteriormente, grupos de espeleólogos descobriram a conexão da gruta da 

Pratinha com a Lapa Azul através do sifão. Nos dias que se seguiram à exploração da caverna, observamos a 

ocorrência de micro-búzios encontrados em grande quantidade no leito do rio Pratinha. 

 

Unidades Geoecológicas na Chapada Diamantina 
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Alguns dias depois, terminada a exploração da gruta da Pratinha, decidimos explorar a Lapa II, cuja 

entrada é próxima da Lapa Doce. Após percorrermos os corredores da caverna numa distância de 800 

metros, utilizando topofios para sinalização e medição do trajeto, decidimos sair por uma abertura onde 

entrava a luz do sol. Quando enfim alcançamos a superfície do solo, qual era a nossa surpresa ao 

constatarmos que estávamos no quintal de uma casa em um dos sítios da região. A família residente mostrou-

se atônita perante aqueles estranhos seres que emergiam debaixo da terra, vestindo macacões coloridos e 

portando luzes nos capacetes. 

Atualmente as cavernas mais conhecidas de Iraquara, Andaraí e Itaetê são visitadas por milhares de 

turistas mediante o pagamento de ingressos, a título de taxa de manutenção, sem que haja qualquer 

regulamentação legal. Considerando-se os custos de transporte até a Chapada Diamantina, os deslocamentos 

na Região para visitar os atrativos turísticos, o pagamento de guias e gastos com hospedagem e alimentação 

o custo de uma viagem ecológica é exorbitante.  

Em decorrência da atividade turística, vale ressaltar, predatória, os lucros são concentrados nas 

empresas de turismo, transportes, hospedagem e proprietários rurais. O pouco que resta com os ganhos no 

setor são destinados aos micro-operadores, pequenos restaurantes e pousadas, e guias. Por efeito 

demonstração, garimpeiros inativos criam alternativas para obtenção de renda com abertura de pequenos 

empreendimentos, sem que haja qualquer incentivo dos órgãos responsáveis, como o projeto Brejo/Verruga, 

em Igatu. 

 

 
Projeto Gruna do Verruga / Lapa do Brejo 

Giovanni Seabra 
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Na antiga gruna do Verruga, mina desativada contígua à lagoa do Brejo, dois garimpeiros 

implantaram um projeto para resgatar a memória dos antigos mineiros já falecidos. Réplicas de barro foram 

criadas e acomodadas ao fundo das galeiras. Os atrativos oferecidos aos visitantes incluem a caminhada na 

trilha do garimpeiro, que contorna o morro do Verruga, com apresentação dos locais de trabalho, as 

ferramentas utilizadas e as rústicas estruturas para a lavra diamantina. O acervo é aberto à visitação guiada 

dos turistas, cujo acesso são cobrados preços módicos para manutenção das criaturas e sobrevivência dos 

criadores. 

No processo evolutivo do relevo cárstico surgem sequências de fenômenos que se repetem 

formando ciclos escalonados no tempo, que compreendem quatro estágios: 

 Embrionário; 

 Juvenil; 

 Maturidade; 

 Senilidade. 

No estágio embrionário é iniciada uma série de fenômenos que, no conjunto, são denominados 

carstificação. O resultado mais marcante desse processo é a transformação da drenagem epígea em cursos 

d’água subterrâneos, cuja dissolução da rocha é facilitada pela penetração da água através das fraturas 

existentes no pacote de sedimentação calcária. 

Durante o estágio Juvenil a dissolução acentua-se, estabelecendo-se campos de lápias e o 

aparecimento de dolinas em áreas de pouca declividade. À medida que o carste evolui, surgem dolinas 

isoladas em áreas cada vez mais extensas, ao passo que as cavidades mais antigas são ampliadas e 

aprofundadas. 

A maturidade 

caracteriza-se pelo surgimento 

de dolinas conjugadas e 

uvalas, como também pelo 

maior desenvolvimento dos 

campos de lápias, que se 

tornam cada vez mais extensos 

e profundos. Nas fases finais 

do período de maturação 

surgem os poljés, originados 

geralmente a partir da 

conjugação de uvalas.  

Dolina explorada durante as prospecções realizadas em Andaraí 

Giovanni Seabra 
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O estágio de senilidade se caracteriza pela 

degradação das formas cársticas superficiais e 

ausência de dolinas. As vertentes são pouco 

escarpadas e muito baixas, com as formas de 

condução desmoronando frequentemente, 

formando-se trincheiras de feições residuais, como 

os arcos e as pontes naturais sob as quais cruzam os 

rios. Na verdade, a ocorrência de cânions e 

gargantas constituem os primeiros sintomas de 

senilidade. Entretanto, à medida que progride a 

evolução, os vales profundos são degradados; as 

dolinas e os campos de lápias são varridos, 

desaparecendo as cavidades e todas as formas de 

absorção.  

A camada impermeável aproxima-se tanto 

da superfície, que o estágio evolutivo resume-se 

primeiramente à sua degradação, para 

posteriormente destruir os restos da massa calcária. 

É a partir desta fase que se desenvolvem as formas 

residuais e a paisagem adquire características 

inusitadas, que em seu conjunto constitui a chamada 

topografia ruiniforme. Foi possível, no decorrer dos trabalhos de campo, identificar o estágio evolutivo atual 

do relevo cárstico regional como o de senilidade. 

Tal fato pode ser comprovado nos abatimentos superficiais observados em vários pontos, sobretudo a 

nordeste e a sudeste, nas proximidades das grutas da Paixão e do Poço Encantado. Nessas áreas o lençol 

freático é profundo; por isso, no interior das cavernas as galerias superiores estão em fase de enchimento, em 

virtude da queda de blocos, colunas e placas calcárias e sedimentos trazidos dos solos superficiais durante as 

tempestades. Nos corredores e salões da gruta da Paixão há ocorrência de montes de tierra rossa, na maioria 

cobertas com guano depositado por dezenas de colônias de morcegos. Por outro lado, no piso dos salões da 

gruta do Poço Encantado são depositadas pilhas de placas calcárias descoladas do teto da gruta. Mesmo 

demandando algumas dezenas de anos para a queda de uma única lâmina rochosa, fato constatado no 

decorrer dos trabalhos, o evento pode causar graves acidentes pondo em risco a integridade física e a vida 

dos visitantes. Por esse motivo, na ocasião sugerimos ao zelador da gruta, Miguel de Jesus, proibir a acesso 

de pessoas nos salões que oferecem maior perigo de desmoronamento. 

Lapa da Onça, Itaetê 

Claudia Neu 
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Na fazenda Natal, em Itaetê, vistoriamos a gruta da Onça no ano de 1988. No ano seguinte, em 

decorrência das fortes chuvas que caíram no sertão da Bahia, o teto da caverna desmoronou, deixando como 

testemunha uma cavidade com mais 20 metros de profundidade. Por dedução, em função das evidências 

geológicas e ambientais, o mesmo fenômeno de desabamento poderá acontecer na gruta do Poço Encantado. 

A carstificação é um fenômeno universal que se reproduz em toda rocha calcária exposta ao 

intemperismo, seja qual for o clima. No entanto a intensidade do processo não é a mesma em todas as regiões 

calcárias do mundo, dependendo de fatos como a composição do calcário, estrutura da rocha, tipo climático, 

cobertura vegetal e agressividade da água, entre outros. 

Em qualquer momento da sua evolução o ciclo cárstico pode sofrer interrupção. Nesse caso a 

carstificação não será completa. 

Na área externa da gruta do Poço Encantado a substituição das florestas nativas por roçados 

policultores, comprometem a estrutura geológica, pois a retirada da cobertura vegetal original acelera a ação 

dos processos erosivos e de desagregação mecânica sobre a rocha calcária (Seabra, 1991). Nesse caso, a 

carstificação é dinamizada, em decorrência da maior exposição da rocha carbonática ao intemperismo. No 

conjunto geológico-geomorfológico Chapada Diamantina, identificamos duas unidades geoecológicas, 

tomando como base os componentes físicobióticos e socioeconômicos que determinam os aspectos mais 

homogêneos para cada recorte da paisagem:: 

 Geossistema “A” - Dorsal Arenito-Quartzítica; 

 Geossistema “B” - Pediplano Carstificado. 

 Corte transversal da Chapada Diamantina, Folha Lençóis S-D-A-V 24. Fonte: SEABRA (1998). 
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O Geossistema da Dorsal Arenito-Quartzítica, é facilmente identificado na Carta Topográfica de 

Lençóis, elaborada pela SUDENE, na escala de 1:100.000. Nessa unidade geomorfológica, a grande 

proximidade entre as curvas de nível configura a existência de um relevo forte ondulado e montanhoso, de 

aspecto apalachiano.  

A inversão do relevo permitiu a organização da rede de drenagem na direção geral norte-sul, com os 

cursos d’água encaixados ao longo de falhas. Limitadas a oeste por uma grande escarpa, as camadas de 

quartzitos descem para leste em rápidos desníveis de 10m a 20m. A presença de rochas compactas 

transformadas em extensos lajedos e de vertentes muito íngremes, favorece o escoamento superficial rápido, 

provocando inundações catastróficas nos médio e alto cursos do rio Paraguaçu, como as enchentes que 

praticamente destruíram a cidade de Andaraí, em dezembro de 1989. Essas condições referem-se aos totais 

pluviométricos superiores a 1.200 mm (FUNCH,1982), configurando o caráter torrencial da Região.  

Sobre as rochas desta unidade geomorfológica desenvolvem-se solos litólicos distróficos, 

comumente associados a afloramentos de rochas e com deficiência muito forte de água, decorrente a 

drenagem acentuada em função do relevo. A cobertura vegetal apresenta-se variada, com formações 

rupestres, cerrados e campos montanos, os gerais. A pouca utilização agrícola dos solos resulta das 

limitações por falta d’água, presença de pedregosidade e/ou rochosidade, pequena profundidade do solo, 

suscetibilidade à erosão e impedimento à mecanização. 

Mesmo estando situado no interior do Parque Nacional da Chapada Diamantina, o Geossistema 

Dorsal Arenito-Quartzítico possui sérios problemas de ordem ambiental, provocados quase 200 anos de 

exploração diamantífera, práticas usuais de queima da vegetação e caça indiscriminada de animais. 

O Geossistema Pediplano Carstificado caracteriza-se por apresentar, em pontos localizados, 

conjuntos de feições típicas do relevo calcário. Entretanto, em sua maior extensão, o carste tem uma 

identificação dificultada em virtude da existência de espessa camada argilosa, que lhe serve de cobertura. 

Uma boa parte dessa argila constitui a tierra rossa (terra vermelha), resultante da decomposição do calcário, 

que é depositada no interior das dolinas. 

Como o calcário é bastante permeável, sobretudo devido a intensa rede de fissuras nele instalada, o 

lençol freático está localizado em profundidades superiores a cem metros; isso foi verificado no “Poço 

Encantado”, em Itaetê, cuja lâmina de água encontra-se a 120 metros abaixo da superfície do solo. 

A nordeste de Andaraí e em Ubiraitá, sobre a topografia suave ondulada, há ocorrência de latossolos 

vermelho-amarelo distróficos, testemunhos de um clima subatual bem mais úmido. A limitação desses solos 

é determinada pela semi-aridez do clima e à enorme proliferação de murundus, que constituem sério 

impedimento à mecanização.  
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A cobertura vegetal era originalmente composta de florestas estacionais caducifólias e 

subcaducifólias, sendo praticamente extinguida por atividades econômicas ligadas à exploração madeireira, 

carvoaria, pecuária e produtos agrícolas comerciais e de subsistência. Esse processo, agravado pela 

implantação de colônias agrícolas às margens das estradas e rodovias, impõe a substituição da vegetação 

nativa pela caatinga, refletindo sensivelmente na mudança do mesoclima regional e no regime dos rios. 

Na classificação geoambiental de Bertrand (1971), o geofáceis corresponde ao nível imediatamente 

inferior ao do geossistema, que representa um setor fisionomicamente mais homogêneo, onde se desenvolve 

uma fase de evolução geral do micro ambiente.om base nos trabalhos de campo realizados identificamos no 

Geossistema Pediplano Carstificado cinco geofáceis: 

 Dolina do Poço Encantado; 

 Gruta do Poço Encantado; 

 Gruta da Paixão; 

 Gruta Marota; 

 Campos de Murundus. 

Contrafortes ocidentais da Chapada Diamantina, Palmeiras 

Giovanni Seabra 
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No último nível da escala geoambiental de Bertrand (1971) são encontrados os geótopos, que 

correspondem aos setores internos dos geofáceis e, por conseguinte, possuem maior interrelação dos 

elementos componentes. Durante o mapeamento da gruta da Paixão e da Gruta do Poço Encantado, foi 

possível identificar dez geótopos, conforme as características geoambientais de cada unidade geossistêmica. 

Por abranger vários níveis hierárquicos e apresentar elevada complexidade, o ambiente cavernícola 

possui características ecológicas bem definidas e consideravelmente mais rigorosas do que aquelas reinantes 

nos habitats de superfície. Entre os elementos que distinguem os ambientes subterrâneos dos demais 

ecossistemas, destacam-se: 

 a pequena variação de temperatura, sempre inferior à média externa 

 a elevada umidade relativa do ar, sempre superior à média externa 

 ausência total de luz, excetuando-se as áreas em comunicação direta com o exterior 

 a pequena quantidade de nutrientes que são, de maneira geral, importados da superfície 

 a inexistência de plantas fotossintetizadoras 

 a presença de seres exóticos, que possuem atrofiamento de alguns órgãos e hipertrofiamento 

de outros, demonstrando ocorrência de evolução negativa. 

O máximo desenvolvimento das cavidades cársticas ocorre acima do lençol freático, através da 

circulação das águas subsuperficiais, ao passo que os vários níveis derivados do freático local controlam o 

desenvolvimento das cavidades em profundidade. Diáclases e fraturas da rocha constituem as vias normais 

de acesso à circulação subterrânea, impondo as dimensões das cavidades subterrâneas. Apenas casualmente a 

erosão mecânica torna-se um fator preponderante no alargamento da circulação das vias freáticas. Qualquer 

nível cárstico pode ser subitamente abandonado pelo afundamento ou migração dos vales superficiais, 

originando diversos níveis de cavernamento completamente independentes, nem sempre interligados. 

Somente após o abandono de um estágio cárstico é que se inicia o enchimento das galerias pela tierra rossa, 

que depende do clima e da vegetação atuais. 

A cinética cárstica, que constitui o princípio geral de formação das cavernas, é descrita por Lladó 

(1970): 

O gás carbônico dissolve-se na água, originando ácido carbônico: 

                                   CO² + H²O  H²CO³ 

Ao combinar-se com o carbonato de cálcio proveniente da rocha, o ácido carbônico origina 

do ácido de cálcio, que se dissolve facilmente na água: 

                                  CaCO³  +  H²CO³   Ca(HCO³)² 
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De acordo com a quantidade de dióxido de carbono e das condições termodinâmicas, a reação 

química provoca um ataque na rocha ou uma cristalização do carbonato. O nível de CO² do ar é diretamente 

influenciado pela pressão, temperatura e decomposição vegetal. Em áreas tropicais úmidas, a temperatura 

elevada e a precipitação abundante facilitam as atividades biológicas e microbianas, incrementando a 

produção de CO². Também a decomposição da massa vegetal, associada ao seu metabolismo normal, produz 

oscilações consideráveis no volume de gás carbônico no ar atmosférico, provocando perturbações na 

equação cárstica, gerando resultados litogenéticos. No interior da gruta, o intenso gotejamento da solução 

cárstica provoca o aparecimento de estranhas formas cristalizadas do carbonato de cálcio, denominadas 

espeleotemas. Alguns desses ornamentos, que completam o cenário para o desenvolvimento da vida 

subterrânea, são relacionados a seguir: 

 

 Carrancas - formas semelhantes a pessoas humanas derivadas de estalagmites; 

 Canudo - estrutura de forma alongada e oca, semelhante a um “canudo de refresco”; 

 Coluna - formação colunar originada da união de estalagmite e estalactite; 

 Cortina - lâmina de calcita ondulada e de cores variadas; 

 Couve-flor - depósitos de calcita com superfície rugosa e porosa, que recobrem núcleos, 

paredes e pisos das cavernas; 

 Estalactite - forma cilíndrica e alongada pendente do teto da gruta; 

 Estalagmite - estrutura cilíndrica que cresce a partir do piso da caverna; 

 Flores-de-aragonita - feixes de cristais alongados e pontiagudos, que divergem a partir do 

centro; 

 Flores-de-calcita - semelhantes a conjuntos de helictites, cujas bases divergem de um 

ponto comum de irradiação; 

 Pérolas - também denominadas de pisólitos ou cólitos, constituem concreções calcárias de 

forma esférica, estruturadas por películas concêntricas; 

 Helictites - pequenas estruturas de formato retorcido ou espiralado, encontradas presas às 

paredes e tetos das cavernas; 

 Represas-de-travertino - formas especiais de escorrimento, semelhantes a pequenos 

diques de calcita que represam, em patamares escalonados, a água que escorre pelas 

paredes e pisos das cavernas. 
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Formação das cavernas 
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Espeleotemas 

mais delicados e que 

necessitam de maior 

umidade para a sua 

formação não foram 

observados durante as 

prospecções nas grutas de 

Andaraí e do seu entorno.  

No município 

de Iraquara, as grutas 

exploradas (Lapa Doce, 

Lapa II e Pratinha) 

possuem dutos amplos e 

alongados, onde são raros 

os espeleotemas, mesmo 

os mais comuns, como 

estalagmites e 

estalactites. Entretanto, num dos salões mais elevados da Lapa II foi possível encontrar diversas microformas 

de relevo, como estalactites, estalagmites, carrancas, canudos e pérolas. Já as grutas localizadas na Região de 

Andaraí possuem grande variedade de formas cársticas, excetuando-se aquelas mais sensíveis à erosão, como 

a Gruta do Poço Encantado e a Lapa do Bode, no município de Itaetê. Mesmo nas grutas secas de Andaraí 

identificamos estalactites em processo dinâmico de gotejamento. 

Em função da interação do ambiente interno da caverna com o exterior, são definidos três setores 

diferenciados entre si: 

 Setor I - corresponde aos salões situados na entrada das cavernas, caracterizando-se pela 

incidência direta e indireta da luz solar e temperatura e umidade relativa acompanhando as 

variações externas. Esses ambientes constituem abrigos naturais para os animais predadores, 

como ursos felinos e serpentes. Além de ossadas de animais mortos, são encontrados nesses 

locais inscrições rupestres, indicando o uso desses ambientes como habitações humanas 

primitivas; 

 Setor II - separados da área interior por uma outra intermediária de penunbra, esse locais 

possuem ausência total de luz e oscilações de umidade e temperatura, em virtude da circulação 

das correntes de ar; 

Os jovens exploradores Pedro Seabra e Ana Terra Seabra entre estalactites, 

estalagmites e colunas na gruta da Paixão 

Claudia Neu 
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 Setor III - esses ambientes de trevas permanentes e de temperatura e umidade estáveis 

constituem as galerias mais profundas, fora do alcance das correntes de ar. 

Do ponto de vista biológico, esses setores constituem diferentes biomas, representados por seres 

vivos bastante diversificados. Nos diferentes ambientes internos das grutas da região foram coletados 

quilópteros, roedores (mortos), aracnídeos e inúmeros insetos. 

Excetuando-se a zona de entrada, o ambiente escuro da caverna não permite o desenvolvimento de 

plantas clorofiladas, base da cadeia alimentar. A matéria vegetal encontrada em seu interior é 

necessariamente transportada do ambiente externo por meio de correntes de ar, água e animais. Ao germinar 

nas trevas, a nova planta produz uma haste alongada e translúcida que, sem encontrar um único raio de luz 

necessário à sua produção alimentar, murcha solitária no fundo da caverna. Contudo, algumas bactérias 

conseguem produzir alimento no escuro, contribuindo para o suprimento alimentar da comunidade 

cavernícola. O alimento, que em pequenas quantidades abastece o ambiente subterrâneo, impõe-se como 

fator limitante para o desenvolvimento da fauna cavernícola. 

Os animais encontrados nas cavernas são classificados em três grupos: 

 Trogloxenos - visitantes temporários que penetram em grandes profundidades por períodos 

relativamente curtos. São representados pelos ursídeos, felinos, roedores, serpentes, 

pássaros, peixes, batráquios e o homem; 

 Troglófilos - animais adaptados à vida tanto nas cavernas como no meio externo, como os 

diplóides, miriápodes, aracnídeos, crustáceos, quirópteros e outros; 

 Troglóbios - habitantes permanentes das cavernas, cujas adaptações são provas vivas para o 

estudo da evolução.  

Condicionados a viverem em ambientes de completa ausência de luz, esses animais são geralmente 

despigmentados, com órgãos visuais atrofiados e apêndices bem desenvolvidos, sobretudo os táteis, como 

palpos, cílios e patas. Comparados aos animais semelhantes aos da superfície, os troglóbios possuem baixas 

taxas de metabolismo, lentidão no desenvolvimento e maturação, além de elevada longevidade. Encontram-

se entre os troglóbios os insetos, aracnídeos, peixes e raros anfíbios, como o Proteus, espécie de salamandra 

incolor, medindo até trinta centímetros de comprimento, sendo encontrado nos cursos d’água subterrâneos de 

algumas cavernas europeias. 

Casteret (1945) aborda os aspectos interativos existentes entre os troglóbios e o meio ambiente 

subterrâneo da forma que se segue: 
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“De nada lhes serviram os olhos no meio das trevas espessas e perpétuas. Nem luz, nem 

calor, nem frio; uma constante e penetrante umidade. Nem dias nem noites, nem céu, nem 

sol, nem estrelas. Nem também estações, vegetação, cânticos de pássaros, vozes de animais 

ou insetos; nenhum ruído: um silêncio total, absoluto, esmagador...” 

Dentre os animais que habitam as cavernas, o morcego assume papel predominante para o 

abastecimento alimentar dos seres que alí vivem. Nas regiões de clima temperado ou frio, os morcegos 

constituem colônias com milhares de indivíduos no interior das cavernas, onde se protegem das rigorosas 

temperaturas durante o inverno, vivendo às custas de suas reservas de gorduras. Durante a hibernação, os 

morcegos mantêm-se imobilizados por vários meses e, em completo estado de letargia, integram-se à calma e 

ao silêncio da gruta. Tal estado de torpor só é interrompido após quatro ou cinco meses. No mês de abril, 

após o acasalamento, as fêmeas, com o único filho preso às tetas, põem-se a voar à procura do desjejum.  

Extremamente vorazes, os morcegos, excetuando-se os vampiros e os frugívoros, são 

extraordinariamente úteis, pelo enorme número de insetos que destroem, sobretudo borboletas e escaravelhos 

noturnos que são atacados em pleno vôo. No Brasil, os morcegos são comuns em praticamente todas as 

cavernas, formando, porém, populações pequenas, se comparadas a outras áreas tropicais, como o México ou 

o Estado do Texas, nos Estados Unidos. Quanto à diversidade de espécies, os quirópteros brasileiros são em 

grande número. Trajano (1981 apud Lino 1988), estudando morcegos cavernícolas do Alto Ribeira, São 

Paulo, registrou 23 espécies pertencentes a cinco famílias, capturadas em 32 das 39 cavernas visitadas 

naquela área. Em suas conclusões, a autora afirma que a comunidade de morcegos cavernícolas do Alto 

Ribeira é bastante diversificada, sendo constituída por uma espécie superabundante, Desmodus rotundos; 

espécies comuns, como a Carollia perpicollata, Antibeus literatus e Amoura caudifes, e outras espécies. 

Em certas regiões do Brasil, a espécie hematófaga Desmodus rotundus é transmissora da raiva 

bovina, representando perigo permanente para os criadores de gado. Em Santa Catarina calculou-se que em 

uma única epidemia de raiva bovina morreram cerca de 8.000 animais. No Piauí, novas espécies de 

quirópteros foram identificadas, representando conquista relevante para a população rural do sudeste daquele 

estado, obrigada a enfrentar problemas com as espécies hematófagas, que acabam com todas tentativas de 

criação de gado na região (BARBOSA DE SOUZA, 1987 apud GUIDON E PESSYS, 1988).  

O morcego vampiro Desmodus rotundus costuma alojar-se nas fendas e tetos das cavernas, em 

colônias com até 2.000 indivíduos. Nas fazendas da Região de Andaraí são vistos animais de grande porte 

portando inúmeros ferimentos provocados por morcegos hematófagos. Muitas colônias de quirópteros com 

grande número de indivíduos foram observados nas grutas da Região que, contudo, necessitam de trabalhos 

classificatórios.  
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Estalactites em formação na gruta do Poço Encantado 

 

 

No interior das cavernas, sob o lugar de “morada” dos morcegos, são depositados suas fezes 

(guano) em grandes quantidades. O guano, rico em nutrientes, serve direta ou indiretamente como alimento 

para vários fungos, bactérias e outros animais guanófilos, como dípteros, diplóides, anelídeos, aracnídeos e 

coleópteros. Os fungos, encontrados sob a forma de micélios, espalham-se pelos vários setores das cavernas. 

Dentre estes, é o Histoplasma capsulatum, normalmente encontrado sobre os depósitos de guano, o mais 

temido pelos exploradores de cavernas. Quando o visitante caminha sobre o guano seco, os esporos do fungo 

são misturados ao ar subterrâneo penetrando nas vias respiratórias. A inalação dos esporos provoca a 

histoplasmose, infecção micótica que, dependendo da gravidade, pode levar a morte do indivíduo 

contaminado. Vários casos de contágio por histoplasmose foram registrados no Brasil, como os de 

espeleólogos na gruta que Chora, em São Paulo, e na gruta de Tamboril, em Minas Gerais, onde o autor 

contraiu a enfermidade, sendo necessários dois meses para o reestabelecimento da sua saúde. 

Na gruta do Poço Encantado foram recolhidos em placas de petri e posteriormente analisados em 

laboratório, fungos pertencentes aos gêneros Ascergillus, Botrycis, Clacosporium, Fusarium, Penicilium, 

Pithomyces e Mycélia. O gênero Histoplasma capsulatum não foi encontrado no interior da caverna. Os 

gêneros Ascergillus, Clacosposium, Pithomyces e Penicilium, foram citados anteriormente, por terem sidos 

Marcelo Santana 
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encontrados em solos e água de cavernas do Texas e Bahamas (LOPES DA SILVA, FERNANDES e 

SEABRA, 1990).  

Em certas cavernas os depósitos de dejetos podem atingir tamanhas proporções, que permite o seu 

uso na agricultura como fertilizante. Uma pequena gruta no Texas, a Cibolo Cave, abriga tal multidão de 

morcegos, que fornece setenta toneladas de guano anualmente. Nessa região, que conta duzentas e sessenta 

espécies de quirópteros, constroem-se abrigos para os morcegos com o objetivo de colher o guano 

depositado no seu interior. Cada torre construída com esse propósito é habitada por bandos de seis a dez mil 

morcegos, produzindo cerca de duas toneladas de guano anualmente. Contudo, nem sempre a exploração dos 

ambientes cavernícolas e sua biota ocorre de forma racional, seja pela retirada excessiva do guano, a 

exploração de minas calcárias, a remoção da cobertura vegetal, ou ainda, o turismo mal planejado. 

Mesmo havendo uma quantidade considerável de guano no interior das cavernas na Chapada 

Diamantina, se desconhece o aproveitamento econômico como fertilizantes e outros fins.  

A GRUTA DA PAIXÃO  

A gruta da Paixão está localizada 

no município de Ubiraitá, próximo a sede 

municipal e distante 56 quilômetros de 

Andaraí. No percurso Andaraí-Ubiraitá é 

surpreendente a degradação da paisagem 

natural, provocada, sobretudo, pela retirada 

da madeira, queima da mata e o cultivo de 

pastagens.  

Às margens da rodovia BA-142, no 

trecho que liga o entroncamento com a BR-

242 até Andaraí, os projetos de colonização 

implantados pela EMATER-BA mostram-se 

infrutíferos, pois a remoção da cobertura 

vegetal revelou a existência de um solo 

pobre, com pH ácido, baixíssima capacidade 

de retenção de água e coberto por uma 

infinidade de murundus, tornando-os 

impróprios para o cultivo de gêneros 

alimentícios.  
Entrada da gruta da Paixão 

Giovanni Seabra 
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A adversidade ambiental é agravada pelas mudanças climáticas ocorridas na Região nos últimos 

anos, que teve reflexo na redução das precipitações. Mesmo estando em sua maior parte inumado, a presença 

do calcário é denunciada por evidenciar-se em alguns locais a ocorrência de processos de dissolução da 

rocha e pelos abatimentos da superfície. Também constituem provas da existência do carste regional os 

poljés, os sumidouros, as dolinas e os maciços ruiniformes. A entrada da gruta da Paixão está localizada ao 

fundo de uma bacia coletora de águas, a uma distância de aproximadamente 400 metros da sede da fazenda à 

época (1987) pertencente ao Sr. Arlindo Paixão. A uma distância aproximada de 1.000 metros, a partir da 

gruta da Paixão, está localizada a entrada da gruta Marota, pertencente ao mesmo sistema subterrâneo e 

parcialmente explorada durante os trabalhos previstos nas atividades de campo da Dissertação. 

Em reunião do grupo de espeleólogos, durante exploração da área em 1989, batizamos as duas 

cavernas, em homenagem, respectivamente, ao Sr. Arlindo Paixão e a Srª Marota, à época proprietários das 

fazendas onde estão situadas as cavernas.  Voto vencido foi a proposta surgida para batismo da gruta da 

Paixão com o nome “Buraco da Valmir”, em homenagem a Valmir Paixão, filha do Sr. Arlindo, que 

mencionou ao autor a existência da caverna na propriedade da família e que autorizou ao nosso grupo fazer 

as prospecções exploratórias. 

Próximo à boca da gruta e no seu entorno, a devastação florestal impulsionou a invasão da área por 

plantas xerófitas, mudando sensivelmente a fisionomia da paisagem. O sistema cárstico local tem sua 

instabilidade acentuada pela existência de culturas de subsistência sobre o maciço calcário, que aceleram o 

processo de assoreamento da gruta da Paixão, em virtude do deslizamento de porções do solo superficial para 

o interior das galerias subterrâneas.  

No entorno da Caverna o cenário rural é desolador, onde se destacam na paisagem sítios e fazendas 

áridas, improdutivas com solos revestidos de murundus, outrora cobertos pelas florestas pluviais. Nesse 

universo jaz inerte a cidade de Ubiraitá, ex-distrito de Andaraí, sem qualquer justificativa convincente para a 

sua ascensão a município. A vulnerabilidade da população é percebida nas precárias habitações e ausência de 

fontes de renda que não seja através de aposentadorias e assistencialismos governamentais em nível 

municipal, estadual e federal. 

Buscando amenizar o estado de miséria e pobreza da população de Ubiraitá, os grupos de visitantes 

formados de estudantes e professores vindos do Recife, sob a coordenação do autor, traziam roupas e 

agasalhos usados para doação. A orientação era extensiva aos outros lugares visitados, como a vila de Igatu e 

o vale do Pati, incluindo gêneros alimentícios e equipamentos de iluminação. 

Antes de ingressar na caverna os membros dos grupos eram orientados para fazerem as 

necessidades fisiológicas; curioso é que na ausência de sanitários, formavam-se filas em duas moitas, a 

masculina e a feminina. No lugar havia dezenas de arbustos que serviam para o mesmo fim. 
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 A gruta da Paixão, município de Ubiraitá 
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Acompanhando os falhamentos existentes no maciço calcário, a gruta da Paixão possui 

desenvolvimento com direção geral SE-NE, apresentando em destaque seis corredores paralelos e ricamente 

ornamentados por inúmeras colunas, estalactites, estalagmites, represas de travertinos e outros espeleotemas. 

Com extensão aproximada de 3.000 metros, a caverna é acentuadamente seca; as temperaturas e 

umidades relativas do ar nos corredores e salões registraram médias de 23 e 63%, respectivamente. Por isso, 

a água no interior da gruta é mínima, sendo raros os pingos d’água e, por conseguinte, a ocorrência de 

espeleotemas, principalmente estalactites, estalagmites, colunas e cortinas de travertinos testemunham um 

clima outrora mais úmido.  

Principais ambientes da gruta da Paixão 

 Gruta Marota; 

 Entrada Principal; 

 Entrada Secundária; 

 Corredor do Dinossauro; 

 Salão de Convenções; 

 Corredor da “Terra Rossa”; 

 Salão “Waffer”; 

 Corredor do Pulmão; 

 Salão dos Alvéolos; 

 Corredor da Luz; 

 Salão das Águas; 

 Salão São Paulo; 

 Salão do Escorrego; 

 Corredor da Onça  

Razoavelmente planos e com poucos desníveis, os corredores e salões são de fácil acesso, 

requerendo para a sua visitação nada mais além do que iluminação individual e capacetes de segurança. 

Embora abundantes, os blocos e colunas abatidos encontrados por todo o interior da Caverna, não constituem 

obstáculos ao trânsito dos visitantes. 

Os ambientes de maior destaque são sumariamente descritos abaixo: 

 Corredor do Dinossauro - rico em ornamentos, como colunas, estalactites, estalagmites e enormes 

flores calcíticas pendendo do teto, este setor possui ainda estruturas excêntricas como o 

“dinossauro” e o “dragão”; 

Gruta da Paixão 

André Diniz 
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 Salão de Convenções - de forma quadrangular pode ser alcançado por meio de cinco vias de 

acesso, incluindo as duas que conduzem ao contorno da grande coluna C. Ao centro do Salão, 

estão acumuladas placas calcárias desprendidas do teto e que servem para acomodação dos 

visitantes; 

 Corredor da “Tierra Rossa” - é assim denominado por apresentar grande acúmulo de solo 

vermelho nas duas rampas existentes em suas extremidades. Dispersos pelo piso do corredor são 

encontrados grandes blocos e colunas abatidos; 

 Salão “Waffer” - localizado em um nível bem inferior àquele em que se encontra o Corredor da 

“Tierra Rossa”, o Salão Waffer é ligado ao primeiro por estreita e profunda passagem, havendo 

perigo de rolamento de pedras. Essa denominação deve-se ao fato de serem as suas paredes 

formadas de finas camadas calcárias impregnadas de margas e micas, bastante semelhante àquela 

variedade de biscoito; 

 Corredor do Pulmão - como o próprio nome supõe, esse corredor possui em sua extremidade 

norte uma estreita passagem por onde ocorre circulação de ar; Salão dos Alvéolos - para atingir 

este salão, é necessário rastejar através do “pulmão”. De pequenas dimensões, é circundado por 

cortinas calcárias que revestem as paredes e sob as quais flui o ar, fazendo supor a existência de 

novos cavernamentos em níveis inferiores. Outros sinais de ocorrência de corredores subpostos 

foram encontrados em outros setores da Gruta;  

 Salão da Luz - ricamente ornamentado como mostra as fotos 7 e 8, ao final da sua forma alongada 

é encontrada a entrada secundária  “S”, por onde penetra a luz solar;     

 Salão das Águas - está entre os mais belos recantos da Caverna. No seu interior são encontradas 

exuberantes represas de travertinos, já desativadas e outros espeleotemas;  

 Salão São Paulo - a riqueza em estalagmites é tamanha que conduz o visitante a associar o Salão 

com aquela metrópole. São ainda abundantes cortinas, estalactites, colunas e excêntricos;  

 Salão do Escorrego - está ligado ao salão São Paulo por uma pequena janela que, unida a uma 

rampa, permite a entrada no Salão. Ao fundo dele e voltando-se para leste, existe uma amplo 

acesso para o Corredor do Pulmão. Já na direção oeste, também ao fundo do Salão, existe uma 

estreita abertura servindo de passagem para o Corredor da Onça; 

 Corredor da Onça - o mais extenso dos corredores, com aproximadamente 750 metros, recebeu o 

apelido por causa da ossada de um grande felino encontrada no seu interior em perfeito estado de 

conservação. Com amplos espaços ornamentados, este corredor possui estrangulamento em 

alguns pontos, dificultando o acesso a determinados locais, sendo necessário muito esforço e risco 

para alcançá-los. A abundância de morcegos e guano, associados à baixa umidade do ar, sugerem 

que este local não deve ser aberto à visitação pública, por apresentar riscos de contágio pela 

histoplasmose. 
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A GRUTA DO POÇO ENCANTADO  

A gruta do Poço 

Encantado está localizada em 

terras da Fazenda Iguaçu, no 

município de Itaetê. Todavia, 

em decorrência do trabalho 

informal exercido como 

guardião e zelador da caverna, o 

morador Miguel de Jesus, o 

Miguel do Poço Encantado, 

com base na lei do usucapião, 

recebeu o  direito de posse e, 

por conseguinte, a exploração 

econômica daquele ambiente 

subterrâneo. O acesso à fazenda 

está situado no Km-34 da 

estrada Andaraí-Itaetê, nas 

proximidades do rio de Una. A 

caverna se encontra a uma 

distância de 4km desde a 

entrada da fazenda, após 

percorrer uma estrada 

carroçável bastante precária. 

Conjugada à gruta do Poço Encantado existe uma dolina de grandes proporções, com 

aproximadamente 100 metros de diâmetro e 80m de profundidade, a partir da cota local de 420 metros. 

Numa das bordas, a dolina possui um paredão abrupto e noutra, oposta àquela, surge uma rampa (tálus) que 

permite o acesso dos visitantes à caverna. Durante os trabalhos de prospecção iniciado em 1988, observamos 

que a estrutura da caverna estava comprometida, em virtude do corte de árvores no tálus e a retirada da 

vegetação original para cultivo de roçados sobre o teto da caverna. O calcário originário da gruta do Poço 

Encantado, de coloração branca, demasiadamente friável e disposto em finas camadas intercaladas com 

películas margosas, é semelhante ao encontrado na Lapa do Bode, uma caverna aparentemente de dimensões 

reduzidas situada na margem esquerda do rio Una e próxima à ponte da estrada Andaraí-Itaetê.  

Tanto um como outro favorecem a desagregação mecânica das lâminas carbonáticas, pendentes do 

teto das cavernas, tornando rara a formação de espeleotemas.  

O autor instruindo um grupo de visitantes  

na Gruta do Poço Encantado 

Claudia Neu 
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Por conseguinte, o processo de 

desagregação mecânica da rocha explica os 

depósitos de blocos e lâminas calcárias na 

superfície do piso dos salões e do lago no 

interior da gruta do Poço Encantado. Num 

espaço de vinte anos o autor pode constatar 

que as lâminas pendentes do teto da gruta 

estavam intactos, mesmo parecendo que 

iam desabar.  

Não obstante os perigos 

oferecidos nos salões da gruta, o acesso 

para o lago é relativamente fácil, 

possibilitando aos visitantes a contemplação 

do espetacular facho de luz do sol 

iluminando as profundezas da massa hídrica 

azul-anil. Foram vários dias de trabalho, 

distribuído nas diferentes expedições, para 

executarmos o trabalho de prospecção e 

topografia da caverna e a batimetria do 

lago. O corpo d’água tem 50 metros de 

superfície e profundidade média de 40m, 

variando conforme o regime das chuvas que 

abastecem o lençol freático. No fundo do lago 

jazem monumentais troncos das árvores que 

escorregaram no tálus e despencaram pela janela da caverna. 

Convém registrar a importante colaboração dos trabalhadores rurais que moravam próximo à gruta 

do Poço Encantado, que auxiliavam nos itens de segurança, transporte de equipamentos e fornecimento de 

água ao grupo de pesquisadores. Miguel de Jesus Mota representa o esforço conjunto da comunidade rural, 

sem os quais o trabalho teria sido mais exaustivo e menos prazeroso. Por outro lado, orientamos o Miguel 

nos procedimentos para recebimento dos visitantes e instalação de infraestrutura básica, como corrimões de 

madeira e degraus com utilização das placas de calcário disponíveis no interior da caverna. Também 

sugerimos o uso de equipamentos de segurança e procedimento para o manejo das pessoas durante as visitas 

à caverna. 

A ecoturista Mônica Andrade na Gruta do Poço Encantado 

Marcelo Santana 
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Para garantir a integridade física dos visitantes, preservar os ecossistemas e assegurar a harmonia das 

pessoas com o ambiente subterrâneo, sugerimos a entrada de grupos com no máximo 15 membros.  Já 

naquela época (1987) apontávamos para a vulnerabilidade do lago, quando utilizado como balneário pelos 

visitantes. Por isso recomendamos a proibição do banho. Alertamos também que os visitantes fossem 

acompanhados de um guia devidamente cadastrado pela entidade ou órgão responsável ou mantenedor da 

caverna. Outra recomendação apontava para a implantação de degraus com a utilização simples das lâminas 

calcárias encontradas em abundância no piso da caverna, guarnecidas com corrimões de madeira e corda. 

Todavia, em razão do grande fluxo de turistas que procuram a gruta do Poço Encantado, ultrapassando 300 

visitantes ao dia, o Miguel construiu degraus de cimento com o intuito de facilitar o acesso das pessoas no 

interior da caverna. A construção da escadaria em alvenaria justificou a interdição da gruta pelo IBAMA por 

um período superior a três anos, de 6 de novembro de 2007 a 11 de março de 2011, causando drástica 

redução na renda de Miguel e sua família. Contudo Gruta do Poço Encantado está novamente aberta ao 

turismo, recebendo centenas de visitantes ao mês. 

Perfil vertical da gruta do Poço Encantado. Fonte: SEABRA, 1991.  
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A pesquisa envolvia a avaliação da percepção ambiental, de acordo com a área de estudos 

geográficos denominada topofilia, de cada um dos membros dos grupos que conduzíamos à Chapada 

Diamantina, tanto no interior das cavernas como no ambiente externo. Um dos exercícios de percepção 

consistia no momento de silêncio e o apagar das luzes, suscitando reações das mais diversas entre os 

participantes: 

“Mesmo sentindo medo, eu queria ver tudo que tinha dentro da caverna”. 

Maíra Pimentel Seabra, 6 anos 

“Assim que entrei na gruta do Poço Encantado, logo senti as batidas do meu coração”. 

João Manuel Pimentel Seabra, 8 anos 

“Na paisagem natural encontro acima de tudo paz, muita paz. Sinto-me leve, tranqüila, feliz e com muita 

energia. Eu sinto a vida.” 

Maria Cristina Lima, 18 anos 

Ecoturistas na gruta do Poço Encantado 

Claudia Neu 
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“O que mais me marcou foi o momento de alta reflexão, proporcionado pelo exercício do silêncio na gruta da 

Paixão. De repente, no meio da escuridão, eu me senti sem mundo. Pondo-me então a refletir sobre o que é o 

homem sozinho no escuro, isolado das coisas e das pessoas que o cercam; tal qual ocorre nas grandes 

cidades.” 

Eduardo Gasparini, 20 anos 

 

“A gruta do Poço Encantado é um ambiente mágico, alucinante, inexplicável. Entrar no lago e ver aquela 

água clara, as sombras, os raios de luz do sol penetrando pela janela, fez-me sentir como se o meu espírito 

tivesse ultrapassado o limiar físico, para perder-se no meio das águas.”  

Mônica Andrade, 19 anos 

“Aqui na escuridão reinante da caverna sinto-me muito só, como se estivesse viva num mundo de mortos.” 

Ângela Vilma / “Fi”, 21 anos  

“Sinto no ambiente subterrâneo uma sensação de impotência; mistério que imuniza minhas forças, poderosas 

lá fora e insignificantes aqui dentro. 

Juvenal Santana, 25 anos 

 

 

Os ecoturistas Alan Aguiar, Catarina Lucena e Sérgio Alencar na Gruta do Poço Encantado 

Marcelo Santana 
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5 

O mercado ecológico 

 

O BRASIL ESTÁ ENTRE OS QUATRO PAÍSES DO MUNDO com maior índice de 

biodiversidade, onde 17,2% do território nacional são destinados à proteção integral da fauna, flora e demais 

bens naturais. É um percentual razoável, quando comparado às dimensões territoriais do país (8.511.965 

km²). No entanto, segundo uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) realizada em 2015, essas 

áreas não estão protegidas da forma adequada. Os recursos humanos e financeiros são escassos, a 

infraestrutura deficiente e os conflitos fundiários são frequentes e violentos. 

O autor durante trabalho de campo na Gruta do Poço Encantado 

Verônica Falcão 
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Os biomas brasileiros abrigam cerca 1,4 a 2,4 milhões de espécies vegetais e animais, sendo 

conhecidas aproximadamente 850 mil espécies animais. Esse número é acrescido de 750 novas espécies 

catalogadas a cada ano. No Brasil existem cerca de 1.400 áreas protegidas, entre as quais 400 são 

administradas pelo Governo Federal, através do Instituto Chico Mendes de Conservação da Natureza – 

ICMbio. 

Por princípio, as unidades de conservação (UCs) e áreas de preservação equivalentes são os 

instrumentos mais eficazes para preservar a integridade das florestas e dos povos tradicionais. Mas, não é o 

que ocorre nas áreas protegidas do Brasil. Amparados pelo descaso político, madeireiros, criadores, 

pescadores, agentes imobiliários, e outros exploradores agem impunemente na ilegalidade, deixando para 

traz um rastro de violência social e destruição ambiental nos territórios silvestres protegidos. A extensão de 

áreas degradadas superou os 10 milhões de hectares no período de 2007-2013, dos quais 30% em áreas que 

deveriam ser protegidas. Esse padrão de perda florestal é característico da exploração madeireira ilegal. No 

interstício de agosto de 2011 a julho 2012 alcançou 78% da área total explorada no Pará e 54% no Mato 

Grosso, estados com extraordinária biodiversidade e maior produção de madeira nativa no Brasil 

(GREENPEACE, 2012). 

Em algumas unidades de conservação a gestão é terceirizada mediante contratos com organizações 

não governamentais, empresas e associações. O embasamento legal que permite a concessão de serviços 

encontra arcabouço na Constituição Federal de 1988, que explicita a competência da União legislar sobre as 

normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração 

direta e indireta, incluindo as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público nas 

diversas esferas de governo e empresas sob seu controle (BRASIL, 1988).  

Na ausência de leis específicas para concessão de exploração econômica em áreas protegidas, é 

utilizada a legislação geral, que regulamenta a autorização para execução de serviços terceirizados para todos 

os serviços públicos federais. 

A proteção dos bens naturais requer esforços e investimentos econômicos vultosos, pois as 

intervenções de origem humana causam danos significativos à biodiversidade e ao patrimônio cultural 

protegidos e a insuficiência de recursos agrava os sérios conflitos que envolvem os objetivos de manejo e a 

administração da área protegida. As ameaças aos parques nacionais compreendem incêndios, invasões, 

retirada de madeira, contaminação química e orgânica dos mananciais hídricos, caça e pesca predatória, 

introdução de espécies exóticas e as fortes pressões decorrentes da visitação demasiada. Para coibir as 

ameaças às UCs e à população residente os órgãos oficiais deveriam incentivar a gestão compartilhada. Tal 

mecanismo de gestão deveria ser estruturado através da criação de conselhos gestores socialmente 

representativos. De modo geral, esse instrumento legal nem sempre funciona como requisito para a 

conservação ambiental, pois muitas vezes reproduz o conflito de interesses entre os atores envolvidos direta 
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ou indiretamente com a gestão das áreas protegidas, na maioria das vezes servindo para agravar a 

vulnerabilidade social da população residente. Porém, a maior das ameaças é a má administração, ou mesmo 

a ausência dela, como pode ser observada na maioria das áreas protegidas do Brasil. Ademais, a população 

tradicional que habita o interior e o entorno dos parques adquire hábitos de consumo e de comportamento 

trazidos e ensinados pelos visitantes. 

Sem recursos econômicos para a gestão das unidades de conservação, o Governo Federal não possui 

sequer um metro quadrado nos parques nacionais de Superagüi (RS), Lençóis Maranhenses (MA), Lagoa do 

Peixe (RS) e Chapada Diamantina (BA), entre outros. Nesses parques e naqueles com desapropriação 

parcial, os proprietários rurais podem fazer uso de suas terras como bem quiser, ainda que protegidas pelo 

Estado. Excetuando-se alguns parques nacionais explorados por concessionárias, as áreas protegidas do 

Brasil estão em estado de quase total abandono. Esses são os principais argumentos para justificar a 

concessão, em favor do setor privado e organizações não governamentais, da administração e serviços 

prestados. 

Para simplificar conceitos e categorias de unidades de conservação no Brasil, o Congresso Nacional 

promulgou a Lei n° 2.892/2000, que dispõe sobre os objetivos nacionais da conservação da natureza, criando 

o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, definindo medidas para a preservação da 

diversidade biológica. Conforme a Lei n° 2.892 as unidades de proteção integral são extensas áreas com 

nenhuma ou reduzida influência humana destinadas à preservação dos ecossistemas naturais. O elevado valor 

cênico e natural exige que as terras consideradas, em sua maior parte, ainda selvagens, sejam desapropriadas 

pela união, para que um rigoroso estatuto de reserva seja aplicado. 

O SNUC determinou a criação de doze categorias de unidades de conservação, com características e 

objetivos de manejo claramente definidos, reunidas em dois grupos: 

I. Unidades de Proteção Integral: UCs que admitem apenas o uso indireto dos recursos 

naturais, reunindo as seguintes categorias: Parque Nacional; Estação Ecológica; Reserva 

Biológica; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre; 

II. Unidades de Uso Sustentável: UCs que permitem o uso sustentável dos recursos naturais, 

abrangendo as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante 

Interesse Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. (BRASIL, 2000, 

Art. 7º; Art. 8º, Art. 14). 

O objetivo principal da criação dessas unidades de conservação é a manutenção dos mecanismos e 

funções ecológicas imprescindíveis, de modo a garantir o meio ambiente equilibrado e a perpetuação das 

espécies. Por princípio, as áreas protegidas de uso restrito são criadas para que a natureza possa evoluir 
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livremente, onde a circulação de visitantes seria controlada em zonas especialmente designadas para este 

fim, mesmo para propósitos científicos, culturais, educativos e recreativos. Mas não é o que ocorre. Tão logo 

uma unidade de conservação é criada, é são acionados os mecanismos para a degradação dos ecossistemas 

liderados pelo agronegócio, empresas de mineração, madeireiras, agentes imobiliários e operadoras de 

turismo. 

Os parques nacionais são unidades de conservação de uso restrito, portanto, que devem ser mantidas 

intocáveis. O objetivo principal é a preservação dos ecossistemas naturais para fins científicos, culturais, 

interpretação ambiental, recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Entretanto, as normas 

que regulam os parques nacionais admitem a instalação de hotéis, lanchonetes, lojas, equipamentos de lazer e 

meios de transporte, oportunizando a lucratividade dos empreendimentos. Com dimensões mais reduzidas, os 

parques estaduais e municipais, administrados pelos estados e municípios, cumprem os mesmos objetivos de 

preservação e de conservação ambiental a que estão submetidos os parques nacionais. 

Seguindo a lógica mercantilista do capital natural, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA 

lançou em 2002 o edital Parques Nacionais: oportunidade de negócios, oferecendo os parques nacionais 

para exploração das empresas de ecoturismo. Alguns parques foram licitados e operam os serviços através de 

concessões às empresas, como o Parque Nacional de Iguaçu, o Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional 

de Itatiaia, o Parque Nacional de Brasília, o Parque Nacional do Caparaó e o Parque Nacional Marinho 

Fernando de Noronha. As unidades de conservação citadas possuem diversos atrativos turísticos com valores 

agregados, principalmente ligados à hotelaria, transporte, e os chamados esportes de aventura, como 

canoagem, montanhismo, rapel, espeleologia, ciclismo e motociclismo. As atividades de lazer incluem 

caminhadas, passeios de automóveis, ônibus, bicicletas, cavalos, barcos e sobrevoos de helicópteros. 

Classificadas como de múltiplo uso para atender a uma maior quantidade de pessoas, invariavelmente 

ultrapassando a capacidade de carga dos ecossistemas, os parques nacionais licitados mais se parecem com 

parques temáticos. O modelo é socialmente excludente, pois o fluxo de pessoas é controlado com a cobrança 

de preços elevados tanto de ingresso como nos passeios. 

No Brasil, os números correspondentes aos parques nacionais são gigantescos, não somente quanto 

às dimensões territoriais, como também a quantidade de visitantes. Dados divulgados pelo ICMBio indicam 

que o fluxo de visitantes em unidades de conservação cresceu 320% em 10 anos e o público passou de 1,9 

milhão de pessoas, em 2006, para 8 milhões, em 2015. A seguir o montante de turistas que visitaram os 

principais parques nacionais em 2015: 

 1º Parque Nacional da Tijuca (RJ) - 2.945.355milhões; 

 2º Parque Nacional de Iguaçu (PR) - 1.642.093milhão; 

 3º Jericoaquara (CE) - 780.000; 
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 4º Parque Nacional de Brasília (DF) - 294.682; 

 5º Parque Nacional da Serra dos Órgãos (RJ) - 217.372; 

 6º Chapada dos Guimarães (MT) - 174.855; 

 7º Itatiaia (RJ/SP) - 133.801; 

 8º Aparados da Serra (RS) - 2.945.355; 

 9º Ubajara (CE) - 104.924; 

 10º São Joaquim (SC) - 94.412 

Fonte: Portal Brasil, fevereiro/2016 

Por outro lado, a mercantilização das reservas naturais impede a gestão compartilhada, ao passo que 

o propósito social do ecoturismo torna-se cada vez mais inalcançável, na medida em que o turismo de massa 

é introduzido nas áreas silvestres protegidas. Surpreendida perante o processo de modernização da paisagem 

natural com fins de uso turístico, a população residente é impelida a abandonar os postos tradicionais de 

trabalho, formando então a mão de obra periférica da unidade de conservação, traduzida quase que 

literalmente na prestação de pequenos serviços, mendicância e marginalidade.  

As estações ecológicas são áreas representativas dos ecossistemas brasileiros destinadas à execução 

de pesquisas científicas, à proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. 

As reservas biológicas compreendem áreas não perturbadas por atividades humanas, que 

compreendam características e/ou espécies da fauna e da flora, onde são proibidas a utilização, perseguição, 

caça, apanha ou introdução de espécimes, bem como modificações do meio ambiente a qualquer título, 

ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas. 

Os monumentos naturais têm como objetivo básico preservar os sítios naturais raros, singulares ou 

de grande beleza cênica. 

Os refúgios de vida silvestre visam proteger os ambientes naturais necessários à existência ou à 

reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

As unidades de uso sustentável procuram compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável dos recursos naturais. 

As áreas de proteção ambiental - APAs são criadas pelo Poder Público, definindo a sua 

denominação, os limites geográficos, os principais objetivos e as restrições de uso de acordo com as 

condições bióticas, geológicas, hídricas, urbanísticas, agropastoris, extrativistas, culturais e outras. São áreas 

em geral extensas contendo cidades e povoados, dotados de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais. 
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A criação das APAs busca a requalificação urbana e a regularização fundiária, por meio do 

Zoneamento Ecológico – Econômico – ZEE e o Conselho Gestor, previstos no plano de manejo, instrumento 

para um meio de ordenamento territorial para a gestão dos territórios, estabelecendo restrições e usos 

diferenciados para cada zona. Os resultados obtidos com o diagnóstico ambiental, que fundamenta o ZEE, 

apontam o uso adequado do solo reduzindo a dilapidação dos recursos públicos correspondente às ações de 

defesa civil e outras, além das obras corretivas demandadas pelas ocupações ambientalmente irregulares. As 

APAs permitem a ocupação privada, mas raramente possuem plano de manejo, que demarca o que pode ser 

desmatado, usado para agricultura, exploração de madeira ou mineral e expansão urbana. Contudo, a falta de 

instrumentos de gestão e fiscalização permite aos habitantes e empresários fazerem o que bem entendem 

dentro das APAs. 

As áreas de relevante interesse ecológico - ARIEs são unidades de conservação que possuem 

características naturais extraordinárias ou abriguem exemplares raros da biota regional e onde haja reduzida 

ou nenhuma ocupação humana. Nessas áreas são proibidas quaisquer atividades que possam pôr em risco a 

conservação dos ecossistemas e a proteção das espécies raras em harmonia da paisagem. São permitidas 

atividades não predatórias, como o pastoreio equilibrado e a colheita limitada de produtos naturais, desde que 

devidamente controlados pelos órgãos competentes (Resolução do CONAMA, 12/89). 

As florestas nacionais compreendem unidades territoriais com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico a produção econômica sustentável de madeira e 

outros produtos vegetais e a pesquisa científica, especialmente de métodos para exploração sustentável de 

florestas nativas (Art. 16). 

As reservas extrativistas são áreas ocupadas por populações tradicionais, cuja subsistência baseia-se 

na coleta de produtos naturais e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação doméstica 

de animais. Os objetivos básicos incluem proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar 

o uso sustentável dos recursos naturais da unidade (Art. 17). 

As reservas da fauna possuem populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, 

residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável 

de recursos faunísticos (Art. 18). 

As reservas de desenvolvimento sustentável têm como objetivo básico preservar a natureza e 

assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de 

vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e 

aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. De 

domínio público, as áreas particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, 

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais é 
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regulamentado de acordo com o disposto no art. 23 do SNUC. A instância máxima de gestão é o conselho 

deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes de 

órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área. 

As reservas particulares do patrimônio natural – RPPNs são áreas privadas, criadas com o objetivo 

de conservar a diversidade biológica ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna ou da 

flora nativas do Brasil. 

A instituição do SNUC se baseou no ecodesenvolvimento, como forma de uso racional dos recursos 

naturais de modo a garantir uma melhor da qualidade de vida das populações tradicionais residentes. 

Contudo, a realidade vivenciada pelos parques nacionais do Brasil e demais unidades de conservação está 

muito distante daquilo que pode se chamar desenvolvimento sustentável. 

O Parque Nacional de Brasília é uma das principais referências em unidades de conservação de uso 

indireto do Brasil. A Unidade de Conservação situa-se no Distrito Federal, a uma distância de 10 quilômetros 

até o centro do Plano Piloto. Ao situar-se no polo político - administrativo do País, a área protegida 

distingue-se pela proximidade do poder público e do corpo diplomático. A exposição de motivos para a 

criação do Parque, em novembro de 1961, abordou vários pontos que justificaram a sua criação. Entre eles 

estão relacionados à cobertura vegetal de cerrado, nascentes de água cristalina, penhascos de arenito, 

fenômenos cársticos, presença de microbacias fornecedoras de água para a Capital, o equilíbrio das 

condições climáticas, o controle da erosão dos solos e por servir à educação das práticas conservacionistas, 

estudos e pesquisas.  

Em observações factuais, visando reunir informações sobre o histórico e os procedimentos 

administrativos do P. N. de Brasília, HOROWITZ (1992) constatou que a maioria dos arquivos estavam 

inativos, sem um sistema de classificação por assuntos e com um amontoado de papéis, dificultando a 

consulta e a coleta de dados. Esta desorganização demonstrou a despreocupação das administrações com a 

memória documental do P. N. Brasília.  

Os problemas crônicos detectados incluem os incêndios criminosos; a população residente, entre 

funcionários ativos, aposentados e agregados; a grande incidência de espécimes exóticos da fauna e flora, 

principalmente cães e gatos do lado animal, eucaliptos, fruteiras e capim gordura do lado vegetal; a invasão 

da área do parque por caçadores, pescadores e catadores de minhocas; a manutenção de um aterro sanitário 

na zona limítrofe; instalação de loteamentos urbanos, chácaras e fazendas no entorno.  A maior causa da 

invasão do Parque é a pesca de tucunaré, espécie amazônica introduzida no lago Santa Maria por 

funcionários da CAESB - Companhia de Água e Esgoto de Brasília, encarregada de administrar a represa 

existente no interior da Unidade de Conservação. 
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O Parque Nacional de Iguaçu, no estado do Paraná, possui 170.000 hectares e é o 2º mais visitado do 

Brasil, recebendo anualmente um milhão e seiscentos mil turistas. A administração da unidade de 

conservação está a cargo da empresa Cataratas S/A que oferece entre outros serviços, lojas de artigos 

esportivos e souvenirs, restaurantes e lanchonetes, transporte de turistas em ônibus com capacidade para 80 

passageiros e hospedagem em hotel 5 estrelas no interior do parque, passeios de helicópteros e práticas de 

esportes radicais. São várias as anomalias evidenciadas através do número excessivo de visitantes, 

equipamentos exógenos excessivos, sobrevoos de helicópteros e atitudes ecologicamente incorretas dos 

turistas ao alimentar os animais silvestres. Em razão do elevado fluxo de visitantes que distribuem alimentos 

em desrespeito às normas do Parque, os animais apresentam problemas de saúde como obesidade e cáries 

dentárias. 

Em maio de 1997, cerca de mil agricultores, comerciantes e políticos munidos de facões, enxadas e 

tratores invadiram a porção mais preservada do Parque, na tentativa de forçar a reabertura da Estrada do 

Colono, fechada havia mais de dez anos. A estrada foi interditada por decisão judicial em agosto de 1987, 

obrigando o IBDF a proibir definitivamente o uso da Estrada do Colono, medida considerada essencial para a 

manutenção da biodiversidade. Mesmo com a interdição da rodovia, os conflitos com os colonos 

permanecem. 

O Parque Nacional de Monte Pascoal (BA), criado pelo Decreto Federal N° 242, de 29 de novembro 

de 1961, possui área equivalente a 22.500 hectares e perímetro correspondente a 108 quilômetros. Os 

ecossistemas encontrados no Parque são bastante diversificados, muito embora seja a Floresta Ombrófila 

Densa a formação vegetal mais representativa. Durante toda a sua existência a Unidade de Conservação 

convive com problemas resultantes da presença dos índios Pataxó, que detêm a posse de uma área com 210 

hectares dentro do Parque Nacional. Todavia, com o aumento da população acima do previsto a área tornou-

se insuficiente para as atividades de subsistência da tribo, justificando incursões dos indígenas no interior da 

Reserva para abertura de roçados e a retirada de madeira. Com o objetivo de solucionar o problema, foi 

homologado pelo Decreto Federal N° 396/91 a demarcação de uma área de 8.627, 459 hectares na porção 

norte/nordeste do Parque para usufruto dos índios. 

Além da invasão permanente da área do Parque pelos índios para exploração dos recursos naturais, 

principalmente a extração de madeira, a administração é deficiente, tanto por estar o quadro de pessoal 

incapacitado para o exercício de suas funções, como também por ser insuficiente o seu quantitativo. Junte-se 

a esses fatores a inadequação da infraestrutura, como equipamentos, instalações e vias de circulação sem a 

devida manutenção. A orientação e informação aos visitantes são insuficientes, o que contribui para o baixo 

aproveitamento do potencial turístico e educativo do Parque Monte Pascoal. Além destes, mencionam-se 

ainda outros aspectos associados às ameaças, como a falta de vontade política para priorizar a questão 
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ambiental e a desarticulação nas ações dos órgãos públicos em todos os níveis de governo, contribuindo para 

aumentar o isolamento do Parque Nacional como estrutura sociocultural e educativa (PIMENTEL, 1995). 

O Parque Nacional do Araguaia, fundado pelo Decreto N° 47.570, 31/12/59,  localiza-se no terço 

norte da ilha do Bananal, situada no sudoeste do estado do Tocantins. Compreendendo originalmente toda a 

Ilha, com cerca de 2.000.000 de hectares, o Parque Nacional teve sua área reduzida pelo Decreto N° 

68.873/71 para aproximadamente 460.000 ha, restringindo-se à parte norte da Ilha. O Decreto N° 69.263, de 

22/09/71, estabeleceu os limites do Parque Indígena do Araguaia, correspondente à parte restante da ilha do 

Bananal, não pertencente ao Parque Nacional. 

As terras do P. N. Araguaia pertencem à União. Contudo, ainda estão presentes na área cerca de 60 

fazendas que não têm títulos de propriedade, sendo caracterizadas como posses. As fazendas se dedicam 

exclusivamente à criação extensiva de gado e possuem benfeitorias rústicas. Tanto o Parque Nacional como 

a Reserva Indígena Javaé convivem com a presença de um expressivo rebanho de gado, de propriedade de 

posseiros, pecuaristas e índios. Estima-se um total de 110.000 cabeças de gado em toda a Ilha e de 40.000 no 

interior do Parque (WERNER, op. cit.). Associados à questão do gado estão ocorrências de fogo provocadas 

pela prática de queimadas da vegetação para a renovação das pastagens.  Existem ainda as incursões dos 

índios Carajá e Javaé no interior do Parque, com o objetivo básico praticar a caça e a pesca, além da captura 

de ovos de tartaruga e a pesca do piracuru de forma predatória. Os Javaé também controlam o acesso de 

visitantes ao interior do Parque através da colocação de cadeados nas porteiras e da cobrança de pedágios.  

O Parque Nacional do Jaú está inserido nos territórios municipais de Novo Airão e Barcelos, estado 

do Amazonas, cujos limites são definidos pelos rios Carabinani, ao sul, o Unini, ao norte e o Negro, a leste. 

É uma vastidão de florestas e águas de 2.227.000 hectares, configurando-se na maior unidade de conservação 

do Brasil.  

Criado em 1980 e sem recursos humanos e econômicos para fiscalizar e administrar os ecossistemas 

da Bacia do Rio Jaú, a presença do IBAMA na área estava reduzida a três funcionários contratados por 

tempo parcial e impotentes perante as ameaças de madeireiros, caçadores, traficantes de pássaros e de peixes 

ornamentais e barcos de pesca. Em 2000, o Parque Nacional do Jaú foi declarado Sítio Natural do Patrimônio 

da Humanidade pela UNESCO. Em 2003, as unidades de conservação limítrofes ao Parque Nacional do Jaú 

(Reservas de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá e Amanã e Estação Ecológica Anavilhanas) foram 

agregadas pela UNESCO para formar o “Sítio Complexo de Conservação da Amazônia Central”.Co mo 

alternativa de gestão, o IBAMA firmou parceria com a Fundação Vitória Amazônica - FVA em 1993. Desde 

então a ONG recebe fundos destinados ao levantamento dos recursos naturais e culturais das áreas protegidas 

e elaboração de planos de manejo. Além do ICMBio, outras instituições apoiam financeiramente o P. N. do 

Jaú, como o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, o World Wildlif Fund -  
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WWF, a União Européia, a W. Alton Foundation, o Projeto Gênesys, a Fundação Ford e a Cooperativa 

Nacional de Apicultores (CONAP).  

Todavia, a criação do P. N. Jaú serviu para agravar o quadro social da região. Após sua criação em 

1980, forma expulsas centenas de famílias ribeirinhas que viviam em toda a extensão deste afluente do rio 

Negro. O deslocamento das famílias ocorreu ao longo de mais de 30 anos sob uma severa atuação do antigo 

IBDF (Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal) – substituído anos depois pelo Ibama. Hoje, às 

margens do rio Jaú, além do Tambor, a ocupação humana se restringe poucas famílias ribeirinhas vivendo 

em quatro localidades: Seringalzinho, Cachoeira, Patauá e Lázaro. A Associação dos Moradores 

Remanescentes de Quilombo da Comunidade do Tambor denuncia que houve promessa de indenização às 

famílias, mas isto nunca aconteceu. Anos atrás, por meio da Associação e do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Novo Airão (STRNA), as famílias entraram na justiça pedindo ressarcimento pela saída forçada do 

Jaú. Ex-moradores do Parque Nacional do Jaú vivem na periferia de Novo Airão, Barcelos e Manaus, muitos 

deles trabalhando como biscateiros e camelôs.  

O ICMBio mantém um posto flutuante de fiscalização no início do rio Jaú, onde apenas um ou dois 

agentes (terceirizados) mantém vigilância. É raro o órgão realizar ações nos diversos furos, lagos e paranás 

da Bacia do Jaú para flagrar infrações ambientais. Para a administração do Parque do Jáu o ICMBio 

disponibiliza quatro analistas ambientais, ocupados com a proteção e cinco programas de gestão: integração 

com o entorno, uso público, pesquisa e monitoramento, educação ambiental e administração. São 556.750 

hectares para cada analista cuidar, entre outras atribuições. Pode? 

O Parque Nacional da Serra da Capivara, localizado no sudeste do estado do Piauí, foi criado em 

1979. A Unidade de Conservação contém 130.000 hectares de área, onde estão catalogados 400 sítios 

arqueológicos, dos quais 48 estão abertos aos turistas. Para as visitas ao acervo arqueológico foram 

instalados equipamentos de acessibilidade e segurança, como escadas e rampas em locais de difícil acesso. O 

acervo arqueológico inclui pinturas rupestres, ossadas, cerâmicas e restos de fogueiras que registram a 

história dos primeiros habitantes da América do Sul, com datação de 50 a 60 mil a. p. Na área de recepção 

aos visitantes está instalado o Museu do Homem Americano, com registros das origens e a evolução do 

homem primitivo e a reconstituição dos 50 mil anos da presença humana na região.  

A Fundham – a organização não governamental Fundação Museu do Homem Americano é a 

entidade responsável pela administração do Parque, para a qual adotou uma política de gestão insustentável, 

ao depender diretamente de recursos públicos. E não é pouco. Mesmo reunindo uma das maiores 

concentrações de acervos arqueológicos do mundo, o Parque está seriamente ameaçado. Alegando escassez 

de recursos, a ONG demitiu dezenas de funcionários encarregados da fiscalização e preservação dos sítios 

contendo inscrições rupestres, urnas mortuárias e objetos líticos. Vários equipamentos estão destruídos e os 
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desenhos pré-históricos sofrem com as intempéries, ação de animais e vandalismo. Espécies que habitam a 

área, como onças e tatus-bola, tornaram-se alvos fáceis de caçadores.  

Para a manutenção do Parque Nacional a Fundham administra os ingressos pagos na portaria, além 

de cobrar do ICMBio, órgão federal responsável pela administração dos parques nacionais do Brasil, uma 

quantia mensal da ordem de 400 mil reais, equivalente a U$100.000, Ribeiro (2015). O principal argumento 

da Fundação é que a instituição não governamental tem profissionais capacitados e o ICMBio não. Esse é o 

principal argumento para a Fundham defender um modelo de co-gestão baseado na igualdade, no qual 

haveria cessão completa da gestão e de poder decisório para a ONG. A Fundação é mantida com verbas 

públicas nacionais (MMA, FINEP, CNPq, FINEP, PIEMTUR, e outros), além da cobrança de ingresso aos 

visitantes, a ONG considera a co-gestão com o ICMBio instável. Atualmente, o Parque Nacional Serra da 

Capivara recebe cerca de 20 mil visitantes por ano. Estruturas e equipamentos permitem o acesso de 

portadores de necessidades especiais aos sítios arqueológicos e rupestres. 

O Parque Nacional Marinho Fernando de Noronha, criado em 1988, tem como objetivo proteger 

amostras representativas dos ecossistemas marinhos e terrestres, assegurando a preservação da fauna, flora e 

demais recursos naturais, oportunizando a visita pública, educação ambiental, pesquisa científica e 

contribuindo para a proteção de sítios e estruturas de interesse histórico-cultural. O arquipélago de Fernando 

de Noronha tem 26 km² e é formado por 21 ilhas, ilhotas ou rochedos. De acordo com dados extra-oficiais a 

ilha principal, também denominada Fernando de Noronha, possui uma área de 17 km² e população estimada 

de 4.000 habitantes. 

São duas áreas protegidas que integram o arquipélago: o Parque Nacional e a Área de Proteção 

Ambiental. Além das diversas trilhas, há mirantes naturais, postos de informação e controle de visitantes. O 

P. N. Fernando de Noronha compreende aproximadamente 50% da superfície da ilha Fernando de Noronha, 

as demais 17 ilhas secundárias do Arquipélago e a maior parte das águas adjacentes, até a profundidade de 

50 metros, totalizando uma área de 112,7 km².  

Na APA Fernando de Noronha está localizada a vila dos Remédios, onde está instalada a maior parte 

da população e os equipamentos turísticos. A Portaria nº 025/95 estabelece o limite máximo diário de 420 

turistas admitidos na ilha, controlados pela cobrança de taxa de visitação progressiva em função do tempo de 

permanência. Porém, o número de visitantes é bem superior ao limite permitido, haja vista a quantidade de 

operadoras e equipamentos. São nove agências de turismo, cento e trinta e dois meios de hospedagem, vinte 

e seis restaurantes, três empresas de mergulho e passeios de barco, cinco empresas de aluguel de veículos, 

além de pessoas físicas que oferecem serviços de aluguel de carros, barcos, bicicletas e passeios a cavalo. 

Em junho de 2003, o Arquipélago contava com quatro hotéis e 108 hospedarias domiciliares, com 

capacidade total de 1260 leitos. Os turistas podiam optar entre 17 restaurantes, 20 bares e lanchonetes e 18 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 99 

lojas de souvenir. No setor marinho eram utilizados 20 barcos de pesca, oito barcos para operação de 

mergulho autônomo com capacidade total de 148 mergulhadores e 14 barcos de turismo para atender 420 

passageiros. Havia ainda cerca de 50 condutores de visitantes autorizados a percorrer as trilhas na ilha 

(SILVA JR, 2015).  

Atualmente a Econoronha, filial das Cataratas do Iguaçu S/A, é a concessionária prestadora de 

serviços de apoio à visitação pública e cobrança de ingressos, tendo como órgão fiscalizador o ICMBio. A 

concessão no período de 15 anos inclui cobrança de ingresso, operação comercial em pontos de apoio, centro 

de visitantes, guias e trilhas. Conforme os dados do ICMBio (2010), a ilha recebe uma média anual de 

60.000 mil visitantes por via aérea e 600 por via marítima. O maior fluxo de turistas ocorre entre os meses de 

dezembro a março, quando os navios transatlânticos de turismo aportam no Arquipélago. 

 

 

 

 

Chapada Diamantina, município de Palmeiras 

Giovanni Seabra 
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6 

Cada qual no seu quadrado 

 

 

OS DISTINTOS ASPECTOS CONTIDOS NO ESPAÇO GEOGRÁFICO, dando singularidade a 

cada unidade da paisagem, são produzidos na intrincada e complexa relação homem versus natureza. Como 

regra geral, a relação que o homem mantém com o meio ambiente serve para nutrir a própria subsistência, 

atender as exigências sociais e expandir seus domínios para alcançar uma melhor qualidade de vida. O nível 

de intensidade das ações antrópicas sobre o meio natural pode ser estimado através da geoecologia das 

paisagens. Segundo este método, a paisagem consiste num mosaico de feições territoriais que guardam 

individualmente características distintas, resultantes da relação sociedade/natureza. 

Renildo Machado, garimpeiro de Igatu 

Giovanni Seabra 
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Desde sua lenta aparição na Terra, as sociedades humanas atuam impondo transformações no meio 

ambiente, confrontando as forças celestiais, exaurindo os bens naturais e criando os ecossistemas 

humanizados, denominados segunda natureza. Na obra O Capital, publicado em 1867, Karl Marx aponta a 

natureza como o conjunto da realidade, ou seja, o todo que inclui tanto o homem como a natureza não 

apropriada por ele. Todavia, a relação Homem/Natureza é pautada no homem e seu trabalho, de um lado, e a 

natureza e sua substância material, de outro. Nesse processo, o Homem se apropria do meio natural (primeira 

natureza), transformando-o em meio artificial, humanizado (segunda natureza). O homem se apropria dos 

elementos da natureza sob a forma de alimentos e matéria prima. Contudo, após o seu consumo os devolve 

ao meio ambiente na forma de enormes quantidades de refugo, lixo e poluição, com desastrosas e 

irreversíveis consequências ambientais. 

Por isso, a expressão meio ecológico não tem mais o mesmo significado de natureza selvagem, pois 

desde que o homem organizou-se em comunidades, a primeira natureza sofreu significativas transformações, 

dando lugar à segunda natureza ou o espaço humanizado. Nesse sentido, é um procedimento equivocado 

compartimentar as áreas protegidas em unidades tangíveis e intangíveis, sobretudo quando os registros 

históricos apontam para espaços geográficos antropizados. 

DIAGNÓSTICO FÍSICOBIÓTICO 

Para a execução do diagnóstico do meio físico e biótico no Parque Nacional da Chapada Diamantina 

consideramos as variáveis ambientais expressas por meio de temas específicos, como a geografia, a história a 

geologia, a geomorfologia, o clima, os recursos hídricos, os solos, a flora, a fauna e a forma com esses 

recursos são utilizados pelo homem, a fim de melhor compreendermos a geoecologia da paisagem. 

O meio ambiente compreende um conjunto de ecossistemas cujos elementos interatuam num 

permanente processo dinâmico. Por conseguinte, a compreensão da geoecologia da paisagem requer a 

interpretação do conhecimento adquirido através das distintas áreas científicas. A análise e diagnóstico 

ambiental são tanto mais precisos quanto maior o volume de informações de caráter multidisciplinar, 

transdisciplinar e étnico cultural, num contexto amplo e integrado, portanto holístico. 

Para a compreensão da Chapada Diamantina em sua totalidade adotamos inicialmente o estudo 

temático e setorial, com o levantamento de dados secundários disponíveis nas diversas fontes documentais e 

bibliográficas. A seguir obtivemos as informações primárias, através da interpretação de cartas topográficas, 

mapas temáticos e imagens de radar e de satélite, utilizando como suporte pesquisas in loco com registros 

documentais e fotográficos. Em função da escala adotada (1:100.000) e dificuldades na realização de leituras 

precisas em imagens de radar e de satélites, priorizamos o trabalho de campo com escalas ampliadas. Há que 

registrarmos a importância da população local e o saber tradicional no levantamento e interpretação do meio 

natural, histórico-cultural e socioeconômico do Parque Nacional e áreas do entorno. 
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A GEODIVERSIDADE 

A Chapada Diamantina compreende uma extensa região orográfica que se estende pelos estados de 

Minas Gerais e Bahia, constituída essencialmente por rochas metassedimentares proterozóicas, parcialmente 

cobertas por bacias sedimentares fanerozóicas
5
, principalmente cretáceas, com altitudes variando entre 700 -

1.600 metros.  

Com traçado aproximadamente triangular, a superfície dômica da Chapada Diamantina corresponde 

ao Supergrupo Espinhaço, subdividido no setor oriental em três sequências deposicionais, denominadas Rio 

dos Remédios, Paraguaçu e Chapada Diamantina (PEDREIRA, 1988). A divisão da Chapada Diamantina 

nos setores ocidental e oriental distingue a unidade geoambiental oeste, onde ocorreram importantes eventos 

magmáticos e a unidade geoambiental leste, cuja história geológica remonta a uma sedimentação 

influenciada por intensa atividade tectônica operada sobre a plataforma continental. Os depósitos 

sedimentares estão deitados na cicatriz de uma grande ruptura do embasamento cristalino com cerca de 600 

quilômetros de comprimento. A estrutura sedimentar originou as bacias proterozóicas que cobrem 

atualmente o Cráton do São Francisco, que se prolonga através dos estados da Bahia, Minas Gerais e Goiás. 

 

 
                                                             
5 Na escala de tempo geológico, o Fanerozóico abrange os últimos 542 milhões de anos, correspondendo às eras 

Paleozóica, Mesozóica e Cenozóica. 

Corredeiras do Serrano, Lençóis 

Giovanni Seabra 
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O Grupo Rio dos Remédios está depositado sobre o embasamento cristalino, cujo contato superior 

tangencia a Formação Ouricuri do Ouro e a Formação Mangabeira. Produto do vulcanismo fissural em 

ambiente desértico, o Grupo Rio dos Remédios compreende rochas efusivas ácidas - riolitos, traquitos, 

tufitos, aglomerados e brechas vulcânicas e metassedimentos - metassiltitos argilosos, com intercalações de 

metassiltitos finos e argilitos. Localizado a sudeste da cidade de Rio de Contas, tem espessura de 

aproximadamente 300 metros e, em certos locais, surgem intercalações de quartzitos e conglomerados 

constituídos por seixos de quartzo e xistos com alumínios silicatados (PEDREIRA, et. al., 1993). 

O Grupo Paraguaçu 

corresponde às formações 

Mangabeira, Ouricuri do Ouro, 

Ipupiara e Guiné. A 

denominação de Grupo 

Paraguaçu remete aos 

quartzitos situados abaixo dos 

conglomerados do Grupo 

Lavras denominados por Derby 

(1905). Essa denominação foi 

posteriormente ampliada para 

toda a sequência sotoposta aos 

quartzitos e conglomerados da 

Formação Tombador. Das 

formações pertencentes ao 

Grupo Paraguaçu, despertam 

interesse na área do Parque 

Nacional e áreas adjacentes as 

formações Mangabeira e 

Guiné. Já a Formação Ipupiara 

tem geometria lenticular, 

aflorando apenas ao norte de 

Brotas de Macaúbas. 

A Formação 

Mangabeira está concentrada 

no trecho ocidental da Chapada 

Diamantina, amplamente 

A geógrafa Claudia Neu apontando as camadas alternadas  

de conglomerados e arenitos 
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distribuída na Região de Brotas de Macaúbas e no núcleo do anticlinal situado cerca de 50 quilômetros a 

sudeste da cidade homônima. O contato basal da Formação Mangabeira é feito com o embasamento 

cristalino, com o Grupo Rio dos Remédios ou com a Formação Ouricuri do Ouro, ao passo que o limite 

superior tangencia as formações Ipupiara, Guiné e Tombador, alternadamente. 

A Formação Mangabeira é composta por quartzitos finos e grosseiros de cores claras, mostrando 

bimodalidade da granulometria em diversos lugares. Essas rochas apresentam ainda níveis argilosos 

associados a camadas com estratificação planoparalela. As litologias e estruturas sedimentares são 

indicativos de transporte e deposição eólicos. 

A Formação Guiné se 

estende ao sopé de diversas 

serras, passando a norte e a leste 

de Brotas de Macaúbas, a norte 

de Seabra, a leste e Boninal e 

Piatã, a oeste e Mucugê e a leste 

de Ibicoara. Essa Formação 

pode também ser identificada no 

setor ocidental do Parque 

Nacional, ao longo da estrada 

Mucugê-Guiné-Palmeiras. No 

interior do Parque são também 

observadas ocorrências da 

Formação Guiné, especialmente 

na trilha Guiné-Pati e por todo o 

Vale do Pati. Na maior parte do 

afloramento, a base da 

Formação Guiné está em contato 

com a Formação Mangabeira e o 

topo evolui gradativamente para 

a Formação Tombador. A 

Formação Guiné consiste de 

metassiltittos argilosos, com 

intercalações de metassiltitos 

finos, além de argilitos.  

Vale do Pati, município de Andaraí 

Giovanni Seabra 
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Em destaque na paisagem mesorregional, o Grupo Chapada Diamantina corresponde às formações 

Tombador, na base, Caboclo, na camada intermediária, e Morro do Chapéu, no topo. A Formação Tombador, 

composta essencialmente de arenitos e conglomerados, pavimenta toda a parte leste e sudoeste da Região, 

podendo ser também identificada no trecho da BR-242, compreendido entre o Morro do Pai Inácio e a 

entrada de Lençóis, bem como às margens da rodovia estadual 142, entre Andaraí e Mucugê. Os 

conglomerados são do tipo oligomítico, com clastos arredondados. Existem também ocorrências de 

conglomerados polimíticos, com clastos angulosos de grande porte. Tanto num tipo como noutro, os 

conglomerados são formados por fragmentos de quartzito e de rochas graníticas imersas numa matriz 

essencialmente argilosa. Os arenitos são de granulometria variável mostrando, com frequência, 

estratificações cruzadas acanaladas ou tabulares.  

O contato basal da Formação Tombador está assentado sobre o Grupo Paraguaçu (Formação Guiné). 

No topo existem evidências de retrabalhamento marinho, notadamente ao sul de Andaraí e Palmeiras. Os 

ambientes de deposição dos arenitos da Formação Tombador são descritos como leques aluviais fluviais e 

eólicos. A fonte primária dos diamantes e carbonados da Chapada Diamantina é atribuída aos conglomerados 

da Formação Tombador, extraídos exclusivamente dos sedimentos coluvio-eluvionares e aluvionares.  

A Formação Caboclo ocupa extensa área no norte de Seabra e sul de Morro do Chapéu, sofrendo 

estreitamento na porção meridional de Lençóis. De contato basal transicional com a Formação Tombador, os 

sedimentos são formados por intercalações rítmicas de argilitos e siltitos, conforme observado no morro do 

Pai Inácio. Estratificações planoparalelas e cruzadas do tipo tabular e espinha-de-peixe apontam para a 

deposição dos sedimentos numa plataforma marinha rasa dominada por ondas.  

A Formação Morro do Chapéu ocorre principalmente nas imediações da cidade homônima. A faixa 

de ocorrência estreita-se para o sul, desaparecendo ao sul de Mucugê. O pacote sedimentar é iniciado por um 

conglomerado basal, com seixos bem arredondados e diâmetro com até 5 centímetros. O conglomerado é 

superposto por uma sequência uniforme de arenitos de cor rosa, em geral de granulação fina a média, em 

bancos com cerca de 70 centímetros de espessura. Segundo Pedreira et. al. (1993), geneticamente a base da 

Formação Morro do Chapéu faz parte do mesmo sistema deposicional marinho da Formação Caboclo.  

O pacote sedimentar que compõe o maciço da Chapada Diamantina é limitado, a leste e à oeste, por 

superfícies calcárias pediplanadas do Supergrupo São Francisco. Este compreende os sedimentos 

carbonáticos que ocorrem na bacia do Rio São Francisco e também nos depósitos terrígenos associados 

encontrados nas faixas marginais. O Supergrupo São Francisco é representado na área pelo Grupo Una, que 

aflora nas bacias de Irecê, Seabra-Iraquara e Una-Utinga. Este último consiste na paisagem geomorfológica 

denominada pediplanos carstificados, situada a leste da Chapada Diamantina Oriental, aqui denominada 

Região Cárstica de Andaraí (SEABRA, 1991). 

Giovanni Seabra 
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Os sedimentos que deram origem à Dorsal da Chapada Diamantina constituem-se de elementos 

detríticos fornecidos pelo escudo cristalino e a atual disposição das rochas é explicada pela inversão do 

relevo, ocorrida possivelmente no Cretáceo. Os fragmentos rochosos resultantes do processo são estruturados 

em camadas alternadas de arenitos e argilitos, com alguns bancos de quartzitos mais resistentes. Estes 

últimos predominam na paisagem serrana, formando cristas elevadas e alongadas, segundo a orientação dos 

eixos dobrados. A atuação da tectônica sobre as formações geológicas da Chapada Diamantina é expressa 

nos numerosos sulcos e vales adaptados às fraturas e falhas que recortam a aba da anticlinal, numa 

dissecação inteiramente comandada por elementos estruturais. 

Na Região Central da Bahia são distinguidas três grandes unidades geomorfológicas: a Dorsal da 

Chapada Diamantina, o Pediplano Central e o Pediplano Carstificado. 

Os planaltos em estruturas dobradas evidenciam um conjunto de terras planas e elevadas, 

remanescentes de dobramentos - sinclinais e anticlinais - em rochas metassedimentares falhadas. As altitudes 

são sempre superiores a 800 metros, nas áreas mais planas, passando a mais de 1.500 na serra do Sincorá. A 

forma é alongada com largura variando entre 20 e 30 quilômetros. Declinando para leste, a vasta superfície 

estrutural é seccionada transversalmente por numerosos vales estruturais sobrepostos aos dobramentos, 

caracterizando principalmente a parte oriental da região. 

Ações erosivas esculpiram o dorso do relevo originando facetas triangulares denominadas chevrons, 

fruto do intemperismo seletivo acompanhando os planos de mergulho das camadas superpostas e de 

resistências diferentes.  

A geodiversidade está presente não somente nas paisagens rurais, mas também e com destaque 

requintado nas habitações construídas em pedra sobre pedra, nas quais os escombros líticos são ordenados na 

forma de paredes dando forma e proteção nas casas cujo teto é a própria rocha. De maneira geral, os 

garimpeiros vivem em abrigos toscos, onde guardam poucos utensílios domésticos, ferramentas, roupas, e se 

acomodam como podem para preparar o rancho e dormir. 

Os interflúvios são intercalados aos vales tectônicos que cortam profundamente a estrutura da grande 

anticlinal em várias direções. São cânions profundos limitados por escarpas íngremes dominadas por cornijas 

quartzíticas que sustentam as superfícies de cimeira. Para leste, o reverso do planalto é esculpido em rampas 

acentuadas e seccionadas, descendo da serra até os vales dos afluentes do Paraguaçu, que cortam os planos 

estruturais. Bordejando a superfície dômica da Chapada Diamantina, são comuns os monoclinais com frente 

escarpada e encimados por cornija rochosa. No sopé das elevações surgem os tálus detríticos – acúmulo dos 

fragmentos rochosos rolados nas vertentes. Morros residuais de topo plano e camadas com mergulho 

suborizontal, como o Morro do Pai Inácio, contrastam com cristas assimétricas em camadas muito 

inclinadas. 
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As feições típicas do relevo invertido são evidenciadas em vários setores, como a anticlinal 

esvaziada onde se encontra o Morro do Pai Inácio, apresentando cristas residuais e morros testemunhos da 

disposição anterior das camadas. As escarpas alinhadas que envolvem a depressão escavada são formadas 

pela frente das camadas da anticlinal em recuo, apresentando cornija rochosa e tálus, prolongado em glacis 

que convergem para o talvegue subsequente que atravessa a antiga charneira das dobras. 

O limite oeste do Parque Nacional, no setor centro-meridional é marcado por escarpas adaptadas às 

falhas que se alinham no sentido NNO-SSE. As escarpas estão ordenadas num paredão quase contínuo, 

interrompido apenas pela passagem dos rios que acompanham as zonas de fraqueza decorrentes de fraturas 

transversais ao escarpamento. Algumas formas remanescentes das estruturas dobradas podem configurar 

cristas assimétricas tipo hog-backs. A parte escarpada dessas feições geomorfológicas é composta por 

cornijas rochosas na porção superior, condicionadas pelos quartzitos mais resistentes. A partir do front das 

escarpas, originam-se tálus detríticos que coalescem nos sopés com os glacis dissecados, como pode ser 

observado na vertente ocidental do Parque Nacional. 

Toda a parte superior das escarpas apresenta larga cornija rochosa quartzítica, seguida por um tálus 

detrítico ao qual se emenda uma rampa coluvial. Em alguns trechos estas rampas são entalhadas por ravinas 

que descem da serra. Profundos vales de paredões-a-pique, cujos desníveis chegam a 1000 metros, 

Vista da Pedra do Caim, vale do Pati, município de Andaraí 

Giovanni Seabra 
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encaixam-se nos falhamentos e diáclases ou foram esculpidos em rochas mais tenras, como os arenitos, 

filitos e quartzitos. Os trechos mais dissecados correspondem a intercalações de rochas friáveis, onde a 

erosão esculpe ravinas e cria formas convexizadas, como morros e colinas, muitas vezes nos vales 

embutidos. 

Extensas falhas longitudinais que sulcam a Chapada Diamantina denunciam a atuação da tectônica 

responsável pelo alinhamento na direção NNW-SSE. Nas bordas das rupturas surgem elevações residuais 

correspondentes aos restos dos flancos das dobras mais antigas, atualmente em ruínas. Falhas transversais 

menores sobrepõem-se aos dobramentos, delineando a serra do Sincorá, que abrange a maior parte do Parque 

Nacional da Chapada Diamantina. 

O Pediplano Central compreende os limites ocidentais da Chapada Diamantina, prolongando-se em 

direção à calha do Rio São Francisco. Essa superfície corresponde a grandes extensões de planaltos elevados, 

com altimetria superior a 1000 metros e residuais com mais de 1200 metros. A topografia é suave ondulada 

pontilhada de inselbergues. 

Os distintos níveis topográficos decorrem dos diferentes estágios de preservação. O mais conservado 

desses estágios, mapeado como Pgi (RADAMBRASIL, 1981), atinge altitudes superiores a 1200 metros, 

sobretudo a oeste da localidade de Cascavel, no município de Ibicoara. Nessa superfície configuram-se topos 

tabulares extensos e uniformes, com vegetação raquítica, deixando quase a descobertos os pavimentos 

detríticos de quartzo e os latossolos. Os interflúvios mais elevados encontram-se na mesma posição 

altimétrica do knick correspondente à escarpa pertencente à Serra do Sincorá, no limite leste deste pediplano. 

Os interflúvios menos conservados foram mapeados como Pri (RADAMBRASIL, op. cit.), constituindo as 

maiores extensões do planalto. Tais superfícies possuem pequena declividade e são modelados em amplas 

vertentes, coalescendo com o tálus detrítico ou com o knick no sopé das escarpas.   

Os relevos residuais aparecem isolados ou formam extensas linhas de cumeadas, sob a forma de 

cristas assimétricas, que correspondem aos hog-backs e aos alcantilados esculpidos em monoclinais 

dominados por cornijas quartzíticas.  

Ao sul do município de Palmeiras aparecem formas convexizadas, lombares e colinosas, 

entremeados por elevações residuais, como resultado da erosão linear diferencial. Nesse setor a dissecação 

explorou uma litologia uniforme, razão pela qual é mais rara a ocorrência de relevos residuais. Os topos dos 

testemunhos correspondem a planos estruturais exumados, constituindo as bordas fragmentadas de 

anticlinais escavadas ou sinclinais suspensas, como a serra do Bastião, localizada na porção meridional do 

Pediplano Central. Os topos das elevações apresentam-se alongados e achatados, correspondendo à 

disposição dos planos estruturais, conforme verificado nas proximidades de Barra de Estiva. 
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Os pediplanos carstificados 

compreendem uma larga faixa 

planáltica que compõe o Piemonte 

Oriental da Chapada Diamantina, com 

altitudes médias de 400 metros e 

topografia tabular. As formas mais 

comuns de relevo são os interflúvios de 

topo plano e ligeiramente inclinados, 

principalmente nas bordas dos rios, 

caracterizando os processos de 

dissolução atuantes. Os trechos mais 

conservados são classificados como Pgi 

(RADAMBRASIL, 1981), enquanto o restante da unidade foi mapeada como Karst coberto (Kc), e Karst em 

exumação (Ke) , segundo os processos de dissecação mais e menos atuantes.  

Mesmo encoberto por espessa camada de solo, o relevo cárstico é evidenciado pela presença de 

sumidouros, dolinas, poldjés, afloramentos calcários e cavernas, destacando-se as grutas da Lapinha, Paixão, 

Marota e o Poço Encantado (SEABRA, 1991).  

No setor norte, distribuídos numa larga faixa compreendida entre as localidades de Ubiraitá e 

Remanso, são encontrados extensos campos de murundus, cuja cobertura florestal foi dizimada para a 

produção madeireira e a introdução de pastos. De cor vermelho-amarelada, os murundus são originários do 

acúmulo de argilas na superfície do solo, fruto do trabalho dos térmitas, e provenientes da dissolução do 

calcário. As colônias de cupins ocorrem às centenas e se assemelham a montes de barro em forma de cuscuz 

despejados pelas caçambas dos caminhões, e, que outrora jaziam sob as florestas estacionais. Porém, 

dizimados os bosques pelo fogo, os murundus foram expostos à flor do solo. O mesmo material pedológico é 

também encontrado em grandes depósitos no interior das cavernas da região, formando o solo subterrâneo 

denominado tierra rossa (terra vermelha) (SEABRA, 1991). 

A superfície dômica da Chapada Diamantina e as áreas contíguas situam-se no domínio das 

depressões interplanálticas, que compreendem a unidade geomorfológica denominada Pediplano Sertanejo 

(RADAMBRASIL, 1983). Esta unidade corresponde às superfícies de aplanamento intensamente dissecadas, 

recobertas com formações superficiais, indicando um remanejamento sucessivo de materiais, resultando nas 

formas aplanadas com relevos residuais (ALMEIDA, 1996). As superfícies de aplanamento datam do fim do 

Pleistoceno e correspondem à Superfície Paraguaçu de King (1956), aos Pedimentos P1 e P2 de Bigarella e 

Andrade (1964), à Superfície Neógena de Tricart e Silva (1968) e a Superfície Pleistocênica de Barbosa 

(1975). 

Trilha do Caim, Igatu 

Giovanni Seabra 
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Campos de murundus, município de Andaraí 

 

 

 

Observando os remanescentes da superfície de erosão compartimentados em diferentes níveis são 

evidenciados cinco ciclos geomorfológicos da paisagem brasileira, que servem para explicar a evolução 

geomorfológica da Chapada Diamantina (KING, 1956): 

 Ciclo Gondwana - após uma fase de grande estabilidade no relevo brasileiro, iniciou-se com 

bastante intensidade no Jurássico Superior a reativação tectônica da massa continental. Alguns 

remanescentes da Superfície de Pediplanação Gondwana são encontrados em elevações acima de 

1.500m, como o Pico das Almas (1.850m) na Chapada Diamantina, ponto culminante do estado 

da Bahia; 

 

 Ciclo Pós-Gondwana - no Cretácio Inferior, houve um levantamento crustal, submetendo as 

rochas continentais aos processos erosivos. Testemunhos desta Superfície são encontrados na 

Giovanni Seabra 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 113 

Chapada Diamantina, representados pelas serras residuais com cotas situadas entre 1.000 e 1.500 

metros. A partir do Cretácio, houve inversão do relevo na Região Central da Bahia, com o 

aparecimento de sinclinais e anticlinais suspensas e deprimidas, respectivamente. Com o 

prosseguimento da inversão morfológica, ocorreu no Terciário o escavamento das depressões no 

interior da Chapada Diamantina; 

 

 Ciclo Sul-Americano - após a fase de sedimentação cretácea, que provocou o preenchimento das 

fossas tectônicas, surgiu a mais vasta superfície de erosão reconhecida na região central do Brasil. 

Este aplanamento, que truncou as formações preexistentes, ocorreu no Eógeno, isto é, entre o 

Eoceno e o Oligoceno. Todo o relevo atual do Brasil foi esculpido a partir dessa imensa 

superfície, da qual subsistem amplos testemunhos. Estão a representar atualmente a existência 

dessa superfície, as áreas aplanadas dos topos dos planaltos e altas chapadas, denominados por 

King de Superfície Sul-Americana. Na Chapada Diamantina, essas áreas suspensas e aplanadas 

são preservadas por coberturas de lateritos, que formam capas contínuas em alguns locais, com 

altitudes variando entre 800 e 900 metros. King considera como parte componente da Superfície 

Sul-Americana todo o grupo Bambuí, que surge na região de Bom Jesus da Lapa como Superfície 

Sanfranciscana, com cotas variando entre 450 e 500 metros, portanto pouco superiores àquelas 

encontradas nos pediplanos carstificados situados a leste da Chapada Diamantina Oriental; 

 

 Ciclo Velhas - após a epirogênese que ergueu o bloco da Chapada Diamantina, os planaltos 

carstificados, situados em seu piemonte oriental, foram submetidos à evolução neógena. A 

dissecação que se seguiu na Chapada Diamantina prosseguiu no Pleistoceno com algumas 

interrupções, quando o nível de base do rio Paraguaçu recuou até as escarpas da Serra do Sincorá, 

onde está atualmente situada a cidade de Andaraí. Como conseqüência, os depósitos calcários, 

situados às margens da Chapada Diamantina, foram inumados pelos sedimentos retirados das 

áreas mais elevadas. Essa cobertura, de idade pliopleistocênica, denominada por King de 

sedimentação Velhas, encontra seu correspondente na sedimentação Barreiras, que se processou 

no mesmo período ao longo de toda a costa brasileira; 

 

 Ciclo Paraguaçu – corresponde ao atual estágio de desnudação imposto à Superfície Velhas. O 

período úmido que sucedeu à deposição Barreiras possibilitou o desenvolvimento de uma densa 

cobertura vegetal e o surgimento de espessos latossolos. A retomada da erosão iniciada no 

alvorecer do Holoceno, escavou o regolito profundamente até atingir as rochas do substrato, 

expondo o paleocarste regional em alguns trechos superficiais com cotas iguais e inferiores a 200 

metros. 
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CLIMA, RECURSOS HÍDRICOS E SOLOS 

O clima da Chapada Diamantina é do tipo úmido ou subúmido, torrencial, conforme a altitude e a 

posição em relação aos ventos úmidos de leste. Há influência da ação combinada entre o sistema de 

circulação atmosférica continental, responsável pelas chuvas de verão, e o sistema litorâneo, revigorado na 

Chapada Diamantina devido ao fator altitude. A superfície elevada ativa a turbulência, provocando chuvas 

orográficas. A instabilidade do tempo pode ser registrada quase que diariamente pela nebulosidade, uma 

constante na região, e as fortes precipitações em fins de tarde. Os trechos mais elevados são beneficiados 

pela direção dos ventos, o que pode ser comprovado pelas isoietas registrando precipitações superiores a 

1.000 mm anuais. Por outro lado, os totais pluviométricos, a leste e a oeste, são bem mais modestos, 

frequentemente inferiores a 750 mm (SUDENE, op. cit.). A oeste, na direção da Depressão Sanfranciscana, 

há predominância do clima semiárido, fator determinante na disseminação da caatinga. 

A dinâmica da circulação atmosférica a Chapada Diamantina é dominada durante todo o ano pelo 

Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul, que penetra no continente através dos ventos alísios de Leste e 

Sudeste. Nesses sistemas semipermanentes de altas pressões originam-se as massas de ar Equatorial 

Atlântica (Ea) e Tropical Atlântica (Ta), caracterizadas pelas elevadas temperaturas e forte umidade, devido 

à intensa evaporação marítima. No final da primavera e durante o verão as correntes continentais de oeste e 

sudoeste provocam as fortes chuvas convectivas. 

Como as barreiras orográficas da Chapada Diamantina atingem altitudes superiores a 1.000 metros, 

os fluxos úmidos são retidos a barlavento, ocasionando as elevadas precipitações, enquanto que nas áreas 

situadas a sotavento permanecem as sombras de chuva na paisagem semiárida do Piemonte Central. 

As secas prolongadas têm provocado a redução dos rebanhos bovinos e comprometido a agricultura. 

O fato é atribuído às mudanças climáticas ocorridas nos últimos anos; quando antes chovia em torno de 1000 

mm ao ano, com chuvas concentradas nos meses de outubro/novembro/dezembro e abril/maio, atualmente o 

índice pluviométrico caiu para 850 mm anuais com irregularidade na sua distribuição, supondo-se estar a 

região em processo de desertificação. 

 A potencialização dos desertos é acentuada pelo agronegócio. Nos municípios de Ibicoara e 

Mucugê, a expansão do agronegócio implicou na submissão dos sistemas de agricultura familiar, atraindo os 

antigos produtores rurais para o trabalho assalariado. Paradoxalmente, os elevados índices de PIB per capita 

municipal são acompanhados de baixos indicadores sociais. A produção agrícola em larga escala nos dois 

municípios é realizada com uso de pivôs centrais de irrigação, cujas dimensões variam entre 60 e 120 

hectares. A batata se destaca como principal produto cultivado pelo agronegócio na região. Em 2014 o 

município de Mucugê possuía  471 pivôs, com uma área irrigada de 32.106,78 hectares, ao passo que 

Ibicoara contava com 206 pivôs, irrigando uma área de 11.635,03 hectares. 
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Nos leitos dos rios encontram-se extensos lajedos, cujas estratificações possuem colorações variando 

do vermelho ao violeta, indicando elevados teores em ferro (TRICART etalli, 1958; TRICART e 

CARDOSO DA SILVA, 1968). São os compostos de ferro associados a grandes quantidades de matéria 

orgânica proveniente dos solos turfosos e das florestas que revestem as encostas e os fundos de vales que 

tornam as águas fluviais escuras, sendo raras as fontes de águas brancas. 

Esta unidade é drenada pelos rios pertencentes à bacia do Paraguaçu, alguns com nascentes na 

própria serra, enquanto outros surgem na parte oeste da Chapada Diamantina, superimpondo-se à anticlinal 

da Serra do Sincorá. A rede hídrica regional é comandada pelo rio Paraguaçu e seus tributários primários e 

secundários, como os rios Preto, Cumbucas, Piranha, São José e Santo Antônio.  

No Parque Nacional predomina o padrão de drenagem retangular, sendo observado o padrão 

dendrítico em áreas localizadas. Rios e riachos entalham grotões profundos e gargantas estreitas ao longo de 

falhas e fraturas, originando cursos consequentes, subsequentes e obsequentes. Os leitos dos rios e córregos 

são entulhados por matacões, seixos, cascalho e areia, em sua maior parte rejeitos do garimpo diamantífero. 

Esse material é trazido pelas correntezas sobre saltos, rápidos e cachoeiras, cujo destino final é o Paraguaçu, 

podendo ser evidenciado pelo grande assoreamento do leito com material transportado da serra, 

principalmente nas confluências dos rios Piranhas, Baiano e Santo Antônio, próximo à Andaraí. 

Próximo à sua nascente, no trecho situado entre Mucugê e Barra de Estiva o Paraguaçu corre 

lentamente devido à baixa declividade do Pediplano Central e ao assoreamento do leito por detritos rochosos 

rolados. Esses fatores dificultam o livre fluxo das águas, favorecendo a formação de lagoas ao longo do leito 

do rio. A oeste do Parque Nacional, a drenagem é pouco densa e obedece ao padrão dendrítico, impondo 

fracas incisões na superfície aplanada. Por outro lado, os vales dos rios que drenam o Pediplano Central têm 

geralmente a forma de U; são largos, assimétricos e de fundo chato assoreado por material detrítico. Nessa 

área, onde o clima é mais seco, a maior parte dos rios é intermitente e muitos deles correm 

perpendicularmente aos alinhamentos de serras, formando gargantas de superimposição, a exemplo do 

Paraguaçu, que corta a Chapada Diamantina na altura de Mucugê, abandonando o planalto ao sul de Andaraí.  

No Pediplano Carstificado, a leste do Parque Nacional, a drenagem é comandada pelo rio Paraguaçu 

e seus tributários Santo Antônio, Utinga e Una. A maior parte dos rios têm regime temporário e/ou drenagem 

subterrânea. O vale do rio Utinga configura uma depressão cárstica tipo poldjé, com o fundo chato em 

grande parte cultivado. 

A degradação ambiental das águas dos principais rios que drenam a área do Parque Nacional têm 

origens diversas, todas como resultado da ação antrópica dentro e fora dos seus limites. Em 1994 havia 12 

dragas trabalhando no Paraguaçu, próximo à ponte de Andaraí, às margens da BA- 142. O garimpo de draga 

tem como prática usual a abertura de grandes cavidades, as catras, nos leitos e várzeas dos rios. Os refugos 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 118 

do processo acumulados à jusante dos garimpos, comprometem a qualidade da água, gerando doenças 

epidêmicas, aumentando a incidência de mosquitos e favorecendo as enchentes.  

Outra fonte de degradação dos rios é oriunda de fora dos limites do Parque Nacional. Os rios 

Paraguaçu e Santo Antônio, antes de ingressarem no Parque, drenam uma superfície com aproximadamente 

7.500 km², onde estão situados núcleos urbanos e cultivos extensivos com uso massivo de agrotóxicos. A 

maior parte dos rios do Parque Nacional é poluída devido a vários fatores impactantes, como o uso de 

defensivos químicos nas grandes fazendas, o despejo de dejetos hospitalares no rio Cumbucas e de 

coliformes fecais nos rios Lençóis, São José, Piabas e Pati. A poluição das águas é também causada pelo uso 

de saponáceos, detergentes, óleos e graxas. Além da atividade garimpeira, é comum o uso dos rios para 

lavagem de roupas, utensílios domésticos e tratamento de animais abatidos.  

O solo rochoso impõe custos de infraestrutura sanitária demasiadamente elevados, pois quando se 

cava ou dá na pedra ou dá na água. O quadro sanitário é caótico, sendo raras as residências com sistemas de 

esgotos. Para satisfazer as necessidades fisiológicas é comum os moradores de baixa renda que habitam as 

áreas periféricas usarem como banheiro os quintais, terrenos baldios, trilhas e beiras de rios e córregos, a 

maioria situados nas rotas e roteiros ecoturísticos. Exemplo deste tipo de solo é o Cemitério Bizantino de 

Mucugê, onde os afloramentos líticos são fatores limitantes, razão pela qual as urnas mortuárias são 

construídas sobre as pedras.  

 
Cemitério Bizantino, Mucugê na Chapada 

Giovanni Seabra 
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As intervenções dos núcleos populacionais, da atividade garimpeira e das grandes fazendas como 

agentes contaminadores é evidenciada por resultados concretos, baseados na análise química das águas. A 

contaminação dos rios foi diagnosticada através de coletas realizadas pelo CPRM em 1994, confirmando o 

comprometimento das águas dos principais rios - Paraguaçu, Santo Antônio, Lençóis e São José - com 

relação à potabilidade e balneabilidade. Os rios que atravessam núcleos urbanos, vilas e povoados são os que 

registram maiores índices de contaminação. Mesmo contaminados, os rios são utilizados para banho e 

abastecimento dos núcleos urbanos e vilarejos na área de preservação e entorno, a exemplo de Andaraí, cuja 

demanda hídrica é suprida através da captação das águas do Paraguaçu, a partir da pequena represa 

construída no Poço da Donana, balneário localizado dentro dos limites do Parque. 

Na região serrana, no interior do Parque Nacional, os solos são predominantemente litólicos 

frequentemente associados aos afloramentos de rocha. São solos rasos e pouco desenvolvidos, com 

sequência de horizontes A-C. São intimamente ligados ao material de origem pela estrutura, textura e baixa 

disponibilidade de nutrientes.  Esses fatores limitantes associados à escassez de água explicam a ocorrência 

de gramíneas e campos rupestres recobrindo os solos rochosos. Nas áreas mais aplainadas originalmente 

florestadas destacam-se os Latossolos Vermelho-Amarelos. 

O elevado estágio evolutivo destes solos é suficiente para transformar os minerais primários oriundos 

do material de origem em argilas ou óxidos de ferro e alumínio, assim como para torná-los ácidos com 

horizonte B latossólico. Nas proximidades de Lençóis, os latossolos ocorrem associados às areias quartzozas, 

originadas de rochas da Formação Tombador. Em decorrência da atividade garimpeira e do desmatamento 

descontrolado os latossolos são bastante suscetíveis à erosão. 

Sobre a topografia suave ondulada dos limites setentrionais do Parque Nacional desenvolveram-se 

Latossolos Vermelho-Amarelos distróficos, testemunhando climas pretéritos mais úmidos. Atualmente a 

limitação dos latossolos é condicionada pela semiaridez do clima e à elevada proliferação dos murundus, 

paleotermiteiros distribuídos na região por dezenas de quilômetros.  

Os cambissolos são solos minerais com horizonte B do tipo incipiente ou câmbico. Com espessura 

variável, dependendo da localização e posição na paisagem. De coloração bruno-amarelada muito peculiar, 

na superfície são comumente encontrados matacões, calhaus e fragmentos de rochas areníticas, oriundas das 

escarpas vizinhas. A textura é siltosa e, quando úmidos, tornam-se escorregadios, dificultando o tráfego a pé 

ou em montaria. Ao contrário, quando secos, apresentam consistência rígida. São originados a partir da 

decomposição das rochas da Formação Guiné, sendo encontrados nos Gerais do Vieira, no Vale do Pati, em 

Caeté-Açu (Capão), nas proximidades do Morrão e do rio Mucugezinho e ao longo da linha divisória do 

Parque Nacional, tangente ao Pediplano Central. 
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Os solos podzólicos possuem horizontes bem diferenciados e perfil completo A-B-C, com horizonte 

Bh enriquecido por húmus e matéria orgânica em profundidade. O horizonte A2 é constituído quase 

exclusivamente por areia, após perder matéria orgânica por lixiviação, que se deposita alguns níveis mais 

abaixo, formando uma camada escurecida e muito dura, o Bh. São encontrados em áreas altas e aplanadas, 

proveniente das rochas da Formação Tombador. Há ocorrência de manchas de podzóis nas margens do 

Paraguaçu (Mucugê), ao longo da estrada velha Igatu-Mucugê e nos gerais do Machambongo. Os solos 

aluviais são pouco desenvolvidos e originados de sedimentos fluviais não consolidados. De horizonte 

sequencial A-C, são típicos das várzeas dos rios Paraguaçu e Santo Antônio, principalmente nos marimbus.  

Nos Pediplanos Carstificados são encontrados solos calcimórficos indiscriminados e solos litólicos 

pouco desenvolvidos. A leste, onde o carste está encoberto pelo manto terciário observam-se os latossolos e 

podzóis vermelho-amarelos. Como o calcário é bastante permeável, o lençol freático encontra-se em 

profundidades superiores a cem metros, conforme foi verificado na gruta do Poço Encantado, no Município 

de Itaetê, cuja lâmina de água encontra-se 120 metros abaixo da superfície terrestre (SEABRA, 1991). 

FLORA E FAUNA 

Do ponto de vista florístico e 

faunístico, o Parque Nacional da 

Chapada Diamantina representa um dos 

últimos refúgios ecológicos do Estado da 

Bahia. Os habitats das espécies 

endêmicas são encontrados geralmente 

em locais com altitudes superiores a 

1.000 metros e são caracterizados pela 

presença de vegetação lenhosa raquítica, 

predominantemente rupestre e/ou 

herbácea/graminóide. Nas áreas elevadas 

são encontradas grande variedade de 

bromélias, orquídeas e sempre-vivas. 

Existem também endemias florísticas de 

gêneros cosmopolitas, revelando 

isolamento antigo de uma flora 

especializada, onde limitações hídricas e 

edáficas impõem a distribuição da 

vegetação de modo descontínuo. Xique-xique 

Giovanni Seabra 
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Fisionômica e floristicamente, na distribuição espacial da cobertura vegetal da Chapada Diamantina, 

são identificadas cinco comunidades vegetais principais, representadas pelas florestas, os cerrados, a 

caatinga, as formações rupestres e os campos gerais.   

No entorno oriental do Parque Nacional, área do pediplano carsificado, o povoamento florístico 

original consistia na Floresta Tropical Semidecidual, destacando-se entre as espécies lenhosas 

economicamente mais importantes o freijó (Cordiatrichotoma), o ipê amarelo (Plathymenia foliosa), o pau 

d’arco roxo (Tabebuia avellanedae) e o pau-d’árco-amarelo (Tabebuia chrwsotricha). As Matas de Andaraí, 

como eram chamadas, estão quase completamente devastadas, cedendo o domínio territorial às pastagens 

extensivas. O desequilíbrio ecossistêmico pode ser verificado na mudança fisionômica da paisagem, no 

prolongamento dos períodos secos, na redução nos débitos dos rios e córregos e na proliferação de espécies 

da caatinga, como o cansação (Jathrophasp.) e o licuri (Syagrus coronata). 

Nos períodos secos, os rebanhos bovinos são supridos com água transportada em carros-pipa ou 

tangidos até os campos gerais localizados no Parque Nacional.  Para a rebrota das gramíneas que servem 

como pasto, os vaqueiros lançam fogo sobre a serra hodiernamente, comprometendo as funções 

ecossistêmicas e a estética da paisagem. 

Nas proximidades de Lençóis, em função da maior pluviosidade, os Latossolos Vermelho-Amarelos 

são revestidos pela Floresta Tropical Densa Pluvial. De caráter sempre-verde, destacam-se nessa formação 

vegetal as espécies florestais conhecidas vulgarmente como quina, pau-d’óleo, angico e amarelinho. 

Nos vales encaixados situados no interior do Parque Nacional, como o Paraguaçu, Pati, Preto, 

Roncador e Capivara, os grotões e superfícies com ocorrências de Litossolos, Latossolos Vermelho-

Amarelos e Cambissolos são revestidas pelo manto florestal denominado Floresta Estacional Sempre-Verde. 

Nestas áreas, além da grande ocorrência de quaresmeiras (Tibouchina sp.) e palmeiras (Attalea sp. e Euterpe 

edulis), são também abundântes o muçambê, a cangerana, o ipê-amarelo, a lima-d’anta, a carne-de-vaca e a 

copaíba. No substrato florestal e nas áreas serranas com solos profundos é encontrada a samambaia-açú (xa-

xim). 

Devido à elevada exploração comercial do palmito, as palmeiras estão rareando nos vales onde existe 

maior facilidade de acesso, como o Pati e o Roncador. Entretanto, nos vales mais distantes essas formações 

são ainda encontradas em abundância, em função da dificuldade em transportar o produto. A extração do 

palmito impõe o sacrifício das árvores com até vinte metros de altura e, para compensar o trabalho, são 

derrubadas, por vez, 8 a 10 exemplares. Em seguida o palmito é transportado no lombo dos animais até as 

feiras de Andaraí e Lençóis.   
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No Pediplano Central, em área situada próximo aos limites ocidentais do Parque Nacional, os solos 

são predominantemente litólicos cobertos pelo cerrado, especialmente no trecho compreendido entre Mucugê 

e Guiné. Segundo as condições de umidade e solos, o cerrado apresenta maior ou menor densidade e as 

formações herbáceo-graminosa e gramíneo-lenhosa são as mais comuns. As matas-de-galeria surgem ao 

longo dos rios e córregos ou estreitas faixas influenciadas pelo lençol freático, sendo observadas inúmeras 

espécies de melastomácias e malpigueáceas. Esta ocorrência vegetal recobre Latossolos Vermelho-Amarelos 

e Cambissolos desenvolvidos sobre siltitos. A partir de Guiné até o norte de Palmeiras, às margens da BR-

242, o cerrado é substituído pela caatinga arbóreo-arbustiva. São espécies representativas o xique-xique 

(Cereus gounellei), o umbu (Spodia etuberosa), a macambira (Bromelia laciniosa), a catingueira 

(Caesalpina sp.), a faveleira (Jatropha phyllacantha) e a jurema (Mimosa sp). 

Constituída de gêneros cosmopolitas e espécies endêmicas, a vegetação rupestre está dispersa por 

toda a região serrana do Parque Nacional. Para compensar a reduzida capacidade de retenção de água dos 

solos litólicos e afloramentos rochosos, são comuns as espécies adaptadas a esse ambiente específico, como 

as leguminosas, cactácias, bromélias e orchidáceas. As espécies mais frequentes são o xique-xique 

(Cephalocereus sp.), canela-de-ema (Orthophytun amoenum.), unha-de-vaca (Bauhinia sp.), gravatá-de-

cacho (Bilbergia porteana), tucum (Astrocaryum acaule), araticum (Anonna crassifolia), murici (Byrsonimia 

sp.) e gêneros da família Orchidaceae, como a Catteleya, Oncidium e Epistephium, entre outras. As espécies 

de orquídeas mais procuradas são a Catteleya elongata e a Laelia sincorana. 

 

 
As orquídeas são abundantes na Chapada Diamantina e alvos da coleta predatória 

Claudia Neu 
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Ao longo da estrada velha Igatu-Mucugê, com dezoito quilômetros de extensão e altitude de 900 

metros, há ocorrência de latossolos profundos e vegetação pioneira constituída basicamente de pteridófitas. 

As superfícies semi-aplainadas, em altitudes que variam de 1.000 a 1.200 metros encontra-se uma vegetação 

rasteira composta predominantemente por gramíneas. Essa área, denominada regionalmente de gerais, é 

revestida por diversos gêneros vegetais, entre eles o Paspalum sp, o Andropogum sp., o Panicum sp, a 

Aristida sp. e a Tristachya sp.,  e pelas associações de sempre-vivas, destacando-se a Paepalanthus ramosus 

e a Paepalanthus mucugensis. Com a escassez do diamante, as sempre-vivas eram exploradas 

economicamente, garantindo o sustento dos garimpeiros e de suas famílias, principalmente em Igatu e 

Mucugê. O garimpeiro Binha lembra com nostalgia que na época da coleta da flor, durante a Copa do Mundo 

de 1970, havia 100 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, dentro da Lapa do Caboclo, com um único 

radinho de pilha escutando o jogo do Brasil. Os garimpeiros celebraram o tricampeonato em alto estilo, pois 

naquele ano o abastecimento das famílias estava garantido com a venda das sempre-vivas. 

Em janeiro de 1998 testemunhamos a existência de um estoque de sempre-vivas na sede do Projeto 

Sempre-Viva, ainda em construção. Havia cerca de setenta quilos da flor prontos para a venda, quantidade 

semelhante àquela apreendida do Guina, comerciante de Igatu. 

Vale salientar que os garimpeiros acompanhados de suas famílias retiravam as hastes das sempre-

vivas contendo as flores nas extremidades, sem que houvesse qualquer dano ou sacrifício da planta. 

Moradores acreditam que ao utilizarem os gerais como pasto, o gado auxilia na fertilização dos campos e na 

rebrota das plantas. 

 
O autor testemunhando o estoque de sempre-vivas que o IBAMA confiscou dos 

garimpeiros e armazenou na sede do Projeto Sempre-Viva. 

Claudia Neu 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 124 

Sede do Projeto Sempre-Viva 

 

 

Financiado pelo PED - Programa de Execução Descentralizada através de convênio com a Prefeitura 

de Mucugê, o Projeto Sempre-Viva, ao considerar o desenvolvimento do turismo em Mucugê, intenciona 

preservar e restaurar a vegetação nativa do município. O Projeto considera a coleta de sempre-vivas como 

atividade impactante e que deve ser proibida. Com um orçamento inicial da ordem de 113.500 dólares, o 

Projeto Sempre-Viva prevê ainda implantação de uma Unidade de Manejo Sustentável, que absorva 

gradativamente os atuais praticantes da extração de sempre-vivas em programas de turismo-ecológico. O 

projeto previa o plantio de 10.000 m² de mudas de sempre-vivas em agosto de 1996, com colheita prevista 

em julho de 1997, de aproximadamente 2.000 kg. Porém, até onde se sabe não foi plantado e nem colhido 

sequer um pé de sempre-viva, tampouco um só garimpeiro integra os quadros da ONG. Ocupada na estação 

seca por milhares de cabeças de gado bovino, as principais áreas campestres onde se encontram as sempre-

vivas são denominadas Gerais de Palmeiras, Gerais do Vieira, Gerais do Guiné, Machambongo e 

Chapadinha. Os três primeiros e os dois últimos situados, respectivamente, ao norte ao sul de Mucugê. Além 

desses locais, as sempre-vivas são também abundantes numa região conhecida como Capa Bode, nas 

proximidades da Lapa do Caboclo, a nordeste do núcleo urbano de Mucugê; portanto, fora dos limites do 

Parque Nacional.  

Giovanni Seabra 
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Em toda a região serrana os moradores utilizam habitualmente as plantas medicinais no combate a 

males diversos. Os garimpeiros se previnem das picadas de cobras trazendo no bolso da calça a cainca 

verdadeira; se a peçonha é inevitável, o ferido apressa-se em tomar chá de capim-de-laceta para purificar o 

sangue. Com as raízes de xique-xique cozidas alivia-se as dores de coluna ou o grande incômodo das 

hemorróidas, os ferimentos profundos são logo estancados com emplastros feitos com folhas de orelha-de-

burro.  São ensinamentos do Binha de Igatu. 

 

 

Mesmo contendo grande número de espécies ameaçadas de extinção, a fauna é permanentemente 

ameaçada. Espécies outrora abundantes, como a onça-parda (Felisconcolor) e a anta (Tapirus terrestris), 

estão praticamente aniquiladas regionalmente. Outras espécies estão igualmente ameaçadas, como a onça-

pintada (Pantera onca), a cotia (Dasyprocta sp.) o quati (Nasuanasua), a capivara (Hydrochoerus 

hydrochaeris), o sagui (Callitrix penicillata), a jibóia (Boa constrictor) e a sucuri (Eunectes murinus), entre 

outros. Muitas das espécies animais foram abatidas por décadas para fornecer alimento à gente da lavra, 

especialmente o veado, a anta, o tamanduá-bandeira, o tatu-canastra, a lontra, a capivara, o teju e o caititu. 

Mesmo após o fechamento em Lençóis do restaurante Don Ratão, especializado em animais silvestres, a caça 

é ainda uma atividade comumente praticada no interior do Parque e no seu entorno. 

     

Binha de Igatu 

Claudia Neu 
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Com raras exceções, o garimpeiro manual e o pequeno produtor agrícola são cuidadosos com o 

manejo do fogo. Quanto à importância ecológica da queima de pequenas áreas, Aloísio Paraguaçu, o Lói, 

político e comerciante de Mucugê, é taxativo ao assegurar que “quando o garimpeiro vai para a serra, tem o 

cuidado de limpar somente a área onde vai trabalhar, para se proteger das cobras. Os brotos do capim que 

germinam após o fogo constituem o principal alimento do mocó, roedor semelhante ao preá, pertencente à 

família dos cavídeos. Proibida a lavra diamantina, o mocó começou a desaparecer e os derradeiros indivíduos 

passaram a consumir as folhas da canela-de-ema. E aqui todo mundo sabe que quando isso acontece é porquê 

não existe mais alimento e a consequente redução na reprodução do animal”. 

O Lói complementa afirmando que não vê mal algum em se matar o mocó para comer, pois consiste 

num hábito da gente da terra e que, mesmo considerando a caça predatória, nunca faltou mocó na mesa do 

povo. A despeito do seu consumo pelos garimpeiros e agricultores, o macaco-prego, o macaco-guariba e o 

macaco-barbado povoam em grande número as matas que revestem os vales e grotões. Barbado é o nome 

popular dado ao macaco do gênero Alouatta, que vive nas matas de encosta, nos vales encaixados e grotões 

florestados. Os adultos atingem de 1,5 metros de estatura e possuem um grande papo que serve como caixa 

de ressonância para os fortes e graves urros que emitem. Os patizeiros asseguram que quando o barbado 

turra é prenúncio de fortes tempestades. Bandos de macacos-guariba habitualmente atacam os roçados do 

vale do Pati. Enquanto grupos formados por oito a dez macacos se deleitam no milharal, um sentinela se 

mantêm atento, assobiando para os outros quando ameaçados pelos homens. 

 

 Ambiplígia encontrada no interior da gruta da Paixão 

Marcelo Santana 
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Como o pastoreio de animais permanece no interior do Parque Nacional o convívio entre mulas, 

bovinos e felinos é cada vez mais difícil. Eventualmente animais domésticos são atacados por abelhas, 

cobras e onças. Há também ocorrência de ataques dos predadores naturais às pessoas. No início deste 

trabalho, em 1988, a equipe de pesquisadores que percorria a margem direita do rio Paraguaçu, no município 

de Andaraí, sofreu um súbito ataque de abelhas, provocando ferimentos em quatro membros do grupo. 

A avifauna é bastante diversificada, e entre as principais espécies estão o urubu-rei Sarcoramphus 

papa), o pássaro-preto (Gnorinopsar chopi), o anu-preto (Crotofhagaani), o anu-branco (Guiraguira), o 

bicudo (Oryzoborus crassirostris) o curió (Oryzoborus angolensis), o canário-da-terra (Sicalis flaveola), o 

periquito-verde (Brotogeris irica), o papagaio maracanã (Ara maracana), além de espécies endêmicas de 

beija-flores, como o gravatinha-vermelha (Augustes lumachellus), este último catalogado pelo pesquisador 

Augusto Ruschie.  

Nos últimos anos vem ocorrendo sensível redução nos bandos de periquitos-verdes, que levantavam 

voo às centenas e em grande alarido no vale do Pati. Para o Sr. Masur o fato é explicado pela queda 

acentuada na produção dos cafezais, cuja semente da planta é bastante apreciada pelo pássaro.  Por outro 

lado, nas profundezas das cavernas, na ausência total de luz, é o habitat natural dos troglóbios, habitantes 

permanentes das trevas. São animais comuns nas grutas o morcego hematófago, o bagre albino e a 

ambipligia. Em alguns setores jazem abandonados corpos de répteis e mamíferos mortos ao acaso e 

mumificados ao sabor dos tempos. 

 

 
Ossada de onça descoberta pelo autor e sua equipe na gruta da Paixão 

Giovanni Seabra 
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Centro urbano de Igatu, município de Andaraí 

DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO 

O diagnóstico socioeconômico compreendeu a elaboração de um perfil da sociedade local, 

levando-se em consideração os vários aspectos do processo de ocupação, modos de produção, a qualidade de 

vida e perspectivas futuras. As relações de natureza social e econômica se manifestam integralmente no uso, 

ocupação e produção do espaço geográfico, implicando em mudanças ambientais locais. 

 

 

As informações socioeconômicas foram ordenadas e integradas aos produtos do diagnóstico 

físicobiótico, formando um quadro coerente das relações sociais interatuantes com o cenário ambiental. Em 

virtude da escassez de recursos humanos e econômicos houve limitação de dados em nível de detalhamento 

sobre a realidade pesquisada. Todavia, adotamos alguns indicadores que permitissem realizar incursões nos 

domínios da sociedade em questão, retratando a realidade vivida. Mesmo que algumas referências pareçam 

isoladas da organização social, existe uma relação entre os componentes, correspondendo a uma realidade 

abrangente e interligada numa estrutura sistêmica. A pesquisa direta por amostragem durante os trabalhos de 

campo subsidiou a geração das fontes primárias; por outro lado, a obtenção dos dados secundários baseou-se 

no tratamento dos dados disponibilizados por instituições públicas. 

 

Giovanni Seabra 
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A análise da população priorizou a estrutura social e o modo de produção, os locais e natureza dos 

assentamentos urbanos e rurais, a mão de obra empregada e os contingentes que permanecem alijados do 

mercado de trabalho. Também foram considerados o incremento populacional regional, a qualidade e a 

expectativa de vida e os fluxos migratórios intra e extra-regional. 

O uso e ocupação do solo da área de estudo enfocaram a situação atual quanto o processo histórico 

de formação econômica e territorial. O objetivo principal consistiu em levantar as informações acerca da 

expansão espaço-temporal do extrativismo mineral e vegetal, da agricultura, pecuária, comércio, turismo e 

núcleos de povoamento resultantes do processo. 

Os estudos multidisciplinares permitem definir um amplo espectro de indicadores da qualidade de 

vida e qualidade ambiental de uma determinada população. Alguns indicadores importantes para avaliação 

das condições de vida da população são a educação, saúde, trabalho, lazer, vias e meios de transporte, 

consumo, capitalização, moradia, abastecimento d’água e esgotamento sanitário, coleta de lixo e 

acondicionamento em local adequado. 

Para estimar a abrangência dos diferentes estratos sociais foram consultados os dados estatísticos 

disponíveis nas fontes secundárias e aqueles obtidos nas enquetes produzidas nos trabalhos de campo e de 

gabinete. Houve atenção especial aos impactos socioambientais resultantes do modelo econômico vigente e 

do turismo atual e potencial. 

No caso específico do turismo realizamos um levantamento da política governamental para o 

desenvolvimento turístico regional, os empreendimentos turísticos resultantes, os usuários, as atividades 

econômicas a eles associadas e os prováveis benefícios proporcionados à população residente. 

O lado fosco do brilhante revela o grave quadro social na Região Central da Bahia. Entre os vinte 

maiores índices relativos de famílias indigentes do estado (acima de 60%), a Chapada Diamantina participa 

com sete municípios - Boninal, Brotas de Macaúbas, Ibipitanga, Macaúbas, Botuporã, Iraquara e Ipupiara. 

Mais da metade dessa população carente (54,2%) encontra-se nos municípios que possuem contingente 

populacional entre 17.000 e 40.000 habitantes, portanto, os mais populosos. Esse quadro socioeconômico 

não é muito diferente do restante da Bahia, já que de um total de 415 municípios, 50% a 60% das famílias 

pertencentes a 182 deles encontram-se na situação de penúria social e econômica (IPEA, 1993). Dados do 

IBGE registram que na Chapada Diamantina 69% dos chefes de família recebem até um salário mínimo, dos 

quais 79,3% vivendo na zona rural e 20,7% na área urbana, reforçando-se as evidências de uma maior 

pobreza no campo. 

O Parque Nacional da Chapada Diamantina está inserido na Microrregião Chapada Diamantina 

Meridional, que ocupa 80 mil km² e população estimada de 1,5 milhão de habitantes. O Parque propriamente 
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dito abrange uma zona de serras contendo os veios de diamantes. No entorno, por sua vez, descortinam-se os 

pediplanos carsificados revestidos de florestas pluviais bastante degradadas, a leste; e as superfícies 

pediplanadas recobertas por caatingas, a oeste. Quanto à biodiversidade, as paisagens da região central da 

Bahia foram dizimadas a ferro e fogo durante séculos de exploração econômica, restando muito pouco ou 

quase nada a preservar da flora e fauna. 

Afora as diferenças fisiográficas e edafoclimáticas, as três macrounidades se distinguem pelo 

processo de ocupação e as atividades econômicas. Enquanto em Mucugê são empregadas técnicas mais 

modernas para o cultivo de legumes e tubérculos e a criação de gado bovino selecionado, em Andaraí, Itaetê, 

Palmeiras e Ibicoara a agricultura é praticada em pequenas propriedades e a pecuária é extensiva e semi-

extensiva. No Piemont Calcário a prática da queimada é uma regra como primeiro passo no preparo das 

fazendas para o cultivo de pastagens. Invariavelmente os incêndios avançam sobre o Parque Nacional 

deixando no seu rastro o cenário desolado das cinzas. 

As classes produtoras estão divididas em três grupos, a saber: médios e grandes produtores com 

crédito rural e assistência técnica privada; pequenos produtores sem capital e que recebem assistência técnica 

de empresas estatais, e mini-produtores sem capital, crédito rural ou qualquer tipo de assistência técnica que 

praticam uma agricultura basicamente de subsistência. Como culturas de subsistência destacam-se a cana-de-

açúcar, a mandioca, o feijão, o arroz e o alho. 

A seguir os municípios diretamente envolvidos com o P.N. Chapada Diamantina e respectivas 

populações: 

MUNICÍPIO 
População 

Total 
% 

Pop. 

Urbana 
% 

Pop. 

Rural 
% 

Andaraí 13.960 100,0 7.773 55,6 6.187  44,4 

Ibicoara 17.282 100,0 10.961 63.4 6.321 36,6 

Lençóis 10.368 100,0 8.037 77,5 2.331 22,5 

Mucugê 10.545 100,0 4.180 39,6 6.365 60,4 

Palmeiras 8.410 100,0 5.239 62,2 3.171 37,8 

Fonte: Censo Demográfico de 2010, IBGE 

Observações durante os trabalhos de campo evidenciaram a lastimável realidade socioeconômica da 

população rural e urbana que habita o Parque Nacional e entorno, notadamente nos municípios de Lençóis, 

Palmeiras, Andaraí e Ibicoara. Como o garimpo de diamantes era a base econômica desses municípios, a 

proibição da lavra gerou desemprego agravando o quadro social com o aumento da marginalidade e da 

prostituição infanto-juvenil. Contudo, há que mencionar o empenho dos professores e professoras da rede 
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municipal para despertar nas crianças o sentimento pátrio e o exercício da cidadania, projetando um futuro 

melhor para todos. 

 

Nas zonas urbanas de Lençóis, Andaraí e Mucugê os esgotos correm a céu aberto e em seguida são 

despejados nos principais rios daquelas cidades, como o Cumbucas (Mucugê), o Baiano (Andaraí) e São José 

(Lençóis). Nas áreas periféricas das cidades a degradação ambiental é cada vez maior, as embalagens de 

plásticos, latas e papel, tornam o meio ambiente sujo e desagradável. As águas dos rios e córregos são 

contaminadas por diferentes fontes como saponáceos, o uso massivo de agrotóxicos na lavoura, dejetos 

humanos, resíduos residenciais e hospitalares. As consequências da poluição hídrica para a população são 

evidenciadas através dos surtos de amebíase e diarréia, cujos sintomas são frequentemente apresentados 

pelos turistas. 

O nome da cidade de Lençóis tem origem nas tendas de tecido onde moravam as famílias dos 

garimpeiros. Quando vistas do alto da serra pareciam lençóis de cama estendidos ao longo do rio. No centro 

urbano os esgotos a céu aberto correm entre os sobrados centenários em ruínas por absoluta falta de 

cuidados. O lixo urbano é entulhado às margens das rodovias sem qualquer tratamento; casas de alvenaria 

substituem as tradicionais habitações em pedra-viva, em cujos topos estão plantadas placas e cartazes 

anunciando hotéis e pousadas, escondendo a paisagem natural e os monumentos arquitetônicos, principais 

atrativos turísticos. 

Comemoração do Dia da Independência na Escola Municipal Eurico Antunes, vila de Igatu 

Claudia Neu 
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A agricultura no 

município é inexistente e após a 

proibição do garimpo mecanizado 

no leito do rio São José, a cidade 

está sobrevivendo basicamente do 

turismo, cujos lucros se 

concentram nas mãos dos 

comerciantes e donos de hotéis e 

pousadas. Como agravante, são 

várias as operadoras cujas sedes 

estão fora do município, do estado 

e da região.  

A sede do município de 

Andaraí está ligada a Salvador 

pela BR-242 e a estrada BA-142, distando 415 km de Salvador e 1.241 km de Brasília. Em Andaraí a 

maioria dos jovens não se interessa pelo estudo, devido a três fatores: a maioria dos pais é analfabeta; a 

cidade não permite projeção escolar, oferecendo apenas um precário ensino de 1° grau; as perspectivas de 

emprego são quase nulas, pois o garimpo encontra-se em vertiginosa decadência.  

 
Lixão de Lençóis 

Lixão de Lençóis 

Giovanni Seabra 

Giovanni Seabra 
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A falta de afazeres entre os jovens termina estimulando a prostituição infanto-juvenil e a 

maternidade precoce. Os homens em idade de trabalho são encontrados sentados às portas dos 

estabelecimentos comerciais ou jogando nos bares da cidade. Em razão do desemprego, a emigração intra e 

extra-regional é elevada. 

O problema da habitação na região é grave e, atualmente, inúmeras famílias moram em áreas 

invadidas às margens das rodovias, cavernas, tocas e locas. As tocas são habitações rudes construídas pelos 

garimpeiros, com o aproveitamento das 

cavidades naturais, que são fechadas com 

pedras em forma paralelepípeda retiradas do 

garimpo. As locas, por sua vez, são furnas 

escavadas entre blocos rochosos que servem 

de abrigo ou de moradia para segmentos 

sociais excluídos. A população mais pobre 

sobrevive quase que sem nenhuma renda. O 

pouco que recebe tem como fonte os 

benefícios sociais federais, como 

aposentadorias e bolsa família. Os exíguos 

recursos familiares obrigam os residentes 

mais pobres a utilizarem lenha e carvão 

como principal combustível no preparo de 

alimentos. 

No início de 1998 foi inaugurado um novo trecho asfaltado da BA-142, com a finalidade de desviar 

o fluxo de veículos excessivo do núcleo urbano de Andaraí. As margens da rodovia se transformaram em 

área de expansão urbana, havendo dezenas de habitações e estabelecimentos comerciais construídos desde 

então. 

O município de Mucugê tem uma área de 2.450 km² e a sede municipal é tombada pelo Patrimônio 

Histórico (SPHAN, 1979). Mucugê foi contemplado com o Programa de Desenvolvimento Turístico da 

Bahia, integrando o Circuito do Diamante. Após a pavimentação da BA-142, que liga Andaraí à Mucugê, 

houve sensível aumento do fluxo de turistas para a cidade, uma das mais visitadas e fotografadas na região.  

As ruas da cidade são limpas, os principais monumentos neoclássicos erguidos no período 

diamantífero restaurados, pousadas construídas e implantada uma política municipal de incentivo ao turismo. 

Os resultados no campo social são imediatamente percebidos; ao contrário de Andaraí e Lençóis, a 

mendicância praticamente inexiste; a população adulta está inserida no mercado de trabalho e as crianças em 

Lenha para uso doméstico 

Giovanni Seabra 
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idade escolar frequentam as aulas normalmente. Como o município não oferece escolas de 2° grau, os 

adolescentes migram para Vitória da Conquista, Feira de Santana, Jequié e Salvador, em busca de melhor 

escolaridade. Até poucos anos atrás, as crianças eram proibidas de circularem nas ruas em horário escolar. 

Outro fato curioso era a proibição da venda de cigarros nos estabelecimentos comerciais até o fim da década 

de 1990; de modo que adultos com trinta anos de idade sequer aprenderam a fumar. 

 

 

Na zona sul da cidade, por trás do cemitério Bizantino, o morro do Cruzeiro impede a expansão 

urbana para aquelas bandas. Desta forma o crescimento da malha urbana segue as direções sudoeste (córrego 

da Várzea) e Sudeste (rio Mucugê). A oeste, próximo à saída para Barra de Estiva, a expansão urbana é mais 

recente, onde existe um condomínio privado e um loteamento popular com 124 casas, construído pela 

prefeitura. A população em idade adulta é pequena, entretanto é muito grande o número de idosos e crianças; 

a expectativa de vida é elevada, sendo comuns os aposentados, acima de sessenta e cinco anos. 

As empresas rurais instaladas no entorno do Parque Nacional, nos municípios de Palmeiras, Mucugê 

e Ibicoara são equipadas com sistemas agrícolas modernos, como agricultura irrigada por aspersão para os 

cultivos de café, batata, cebola e cenoura, feijão e melancia. Existe também criação de gado Nelore e Pardo 

Suíço, que melhor se adaptam ao clima da região. Contudo, a prosperidade não é para todos... 

O desenvolvimento econômico de Mucugê gerou uma força centrípeta regional, acarretando 

problemas sociais e agravando a demanda por moradias, como pode ser verificado nas precárias condições 

de habitação e de qualidade de vida de algumas famílias residentes em locas na periferia da cidade. 

Mucugê 

Giovanni Seabra 
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Moradores das locas 

Família residente nas tocas de Mucugê 

Giovanni Seabra 

Giovanni Seabra 
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Garimpeiros e agricultores constituem as populações tradicionais do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina; sem eles, na região há quase 150 anos, a paisagem não é mais a mesma. Duas comunidades 

representam esses grupos tradicionais: os garimpeiros de Igatu e os agricultores do Pati. 

Distante doze quilômetros de Andaraí, a vila de Igatu foi construída no século passado, no período 

áureo do garimpo. A riqueza do povoado à época pode ser constatada pela existência de edificações 

suntuosas (atualmente em ruínas) construídas pelos coronéis da mineração. 

No auge da produção diamantífera Igatu chegou a ter trinta mil habitantes, espalhados por vários 

bairros assentados sobre as pedras, como o Luis dos Santos, a Forca, o centro do povoado e os garimpos 

mais longínquos. Tamanha era a riqueza na época que os mortos eram enterrados com os bolsos das calças 

abarrotados de diamantes. Com a redução da produção diamantífera nos anos 1980, o garimpo instalou-se 

nos quintais das residências, derrubando suas paredes e ocupando o antigo cemitério. Nas covas, punhados 

de brilhantes eram encontrados entre ossadas, pregos e madeiras apodrecidas. 

A integração 

do garimpeiro à 

paisagem pode também 

ser constatada por suas 

habitações, tocas, no 

estilo pedra viva, 

construídas nas 

periferias dos núcleos 

urbanos e nas áreas de 

garimpo. Os resíduos 

rochosos da atividade 

mineira, geralmente de 

forma paralelepípeda, 

são sobrepostos uns aos 

outros, até constituírem 

as paredes frontais das 

habitações, cujo teto e flancos são a própria rocha. As portas e janelas, quando existem, são construídas 

rudemente com as madeiras disponíveis no próprio local. Nessas habitações, com dois cômodos no máximo, 

incluindo-se a cozinha, habitam famílias de até dez membros. Nos arredores da vila, jovens e adolescentes se 

reúnem todas as tardes para o tradicional jogo de futebol, construído com vista panorâmica para as planícies 

de Andaraí.  

Toca de garimpeiro contendo utensílios básicos  

Giovanni Seabra 
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O vale do Pati é uma profunda e alongada cicatriz talhada no coração do Parque Nacional, e 

envolvida por uma sucessão de serras e vales menores. Totalizando uma população de 128 habitantes (1996), 

o vale do Pati está situado a cerca de 20 km de Andaraí, e o acesso é facilitado por meio das trilhas 

construídas pelos patizeiros para facilitar o transporte do café, principal produto local até a década de 1960. 

As trilhas também servem de ligação entre o Pati e os povoados de Guiné e Capão, ambos localizados nos 

limites ocidentais do Parque Nacional. O trecho Andaraí-Pati é percorrido a pé, com duração aproximada de 

seis horas, quando surgem os primeiros sítios e pomares.  

A comunidade de patizeiros é formada por lavradores dedicados aos roçados de mandioca, milho e 

feijão e ao cultivo de café e banana, principais produtos comercializados nas feiras de Andaraí e Guiné. O 

cultivo é feito nos taludes sem respeito às curvas de nível e sem qualquer controle da perda do solo. No 

interior da floresta do Pati é encontrado o cemitério do povoado, onde são raros os sepultamentos, em virtude 

da mortalidade infantil aproximar-se de zero e a expectativa da população adulta ser elevada. 

 

 

 

Vale do Pati, seu Masur a caminho da feira de Andaraí, acompanhado do filho Joia 

Giovanni Seabra 
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Vale do Pati, dona Lica no preparo do café ao lado do autor 

Verônica Falcão 
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Nos dias de feira, os agricultores despertam ainda de madrugada para o carregamento dos animais 

com as mercadorias vendidas em Andaraí e em Guiné. As famílias percorrem as trilhas até as cidades, com 

os homens montados nos cavalos ou a pé acompanhando os burros de carga. Na retaguarda seguem as 

mulheres e as crianças, portando sacolas e matulas, muitas delas equilibradas sobre as cabeças. 

Nos períodos secos, para a limpeza do terreno, eliminação de animais peçonhentos e rebrota de 

plantas, focos de incêndio são acionados por garimpeiros, agricultores e pecuaristas, atingindo grande parte 

do Parque Nacional. O rastro do fogo alcança as íngremes vertentes dos vales, facilitando os movimentos de 

massa e, conseqüentemente, alterando o traçado das trilhas e pondo em risco as culturas, as áreas de mata e 

os animais. No trecho Andaraí-Pati, os patizeiros ressentem-se com a ausência de chuvas e o aumento da 

escassez dos pontos d’água ano após ano. 

Com o novo ciclo econômico regional, representado pelo culto ao meio ambiente e o turismo 

ecológico, houve fechamento dos postos tradicionais de trabalho e a especulação das terras aumentou. Levas 

de garimpeiros, agricultores e suas famílias estão ocupando as áreas periféricas de Andaraí e Mucugê, 

especialmente às margens da rodovia estadual, BA-142. 

Por outro lado, há fluxo considerável de profissionais liberais, vindos de toda parte do País e do 

exterior ocupando sítios e casas em Lençóis, Capão, Igatu e Pati, parte deles erguendo pousadas e outra 

participando de movimentos pró-natureza via Organizações Não- Governamentais. Entre as ONG’s que 

atuam na Região, as mais conhecidas são: 

 SOS Chapada 

 SOS Paraguaçu 

 Grupo Ecológico de Mucugê - GEMBA 

 Grupo Ambientalista de Guiné - GAG 

 Grupo Ambientalista de Palmeiras - GAP 

 Movimento Avante Lençóis 

 Fundação da Chapada Diamantina - FUNCHADA 

 Associação do Vale do Capão 

 Associação de ONG’s Barbado da Chapada 

Além destas organizações, outras estão sendo criadas, como a Associação de Guias de Andaraí, 

Associação de Moradores do Pati, Associação dos Garimpeiros, Associação dos Pescadores e Associação de 

Brigadistas. Dentre os grupos atuantes, aqueles que recebem mais apoio do ICMBIO/IBAMA, são 

comandados por pessoas que não possuem nenhum vínculo histórico e cultural com a Região. Por outro lado, 

as associações que representam os reais interesses das sociedades tradicionais, além de politicamente 
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desarticuladas, sequer são ouvidas pelo órgão. Como resultado, os choques culturais são inevitáveis e os 

preços dos produtos inflacionados pelos profissionais liberais vinculados às ONG’s tornaram-se 

insuportáveis para a população local. 

Transformados em guias turísticos, garimpeiros, agricultores e pescadores abandonam seus postos de 

trabalho tradicionais na ilusão de obterem maiores rendimentos com o novo modelo econômico. Produtos 

agrícolas e hortifrutigranjeiros produzidos extraregionalmente são trazidos para a feira através de veículos 

motorizados, a preços mais competitivos do que os produtos locais transportados em lombo de burro. O 

quadro é agravado pela restrição do ICMBIO/IBAMA à tradicional produção agrícola no Vale do Pati. Por 

outro lado, a Chapada Diamantina vive o Boon Apis, uma verdadeira corrida às abelhas. Fazendeiros e 

comerciantes locais espalharam centenas de colméias pela serra, o que tem acarretado produção superior à 

demanda e queda nos preços do mel. Um fator negativo e perigoso para esta atividade do ponto de vista 

socioeconômico é a sazonalidade da produção. Nos períodos de seca as queimadas catastróficas impedem a 

germinação de flores silvestres, fonte de matéria-prima para a produção do mel. 

 

 

 

Pioneiros do ecoturismo no vale do Pati. O autor, ao lado do Seu Eduardo, à direita, segurando  

o burro carregado de mantimentos. 

Verônica Falcão 
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TRILHAS E PONTOS TURÍSTICOS 

A - Trilhas 

I. Lençóis - Andaraí: antigo eixo de ligação entre os núcleos urbanos de Lençóis e Andaraí, a estrada 

velha de Andaraí possui 36 quilômetros traçados no bordo oriental da Serra do Sincorá. O trecho 

completo pode ser feito a pé ou em veículo 4x4. Durante o percurso são observadas antigas zonas 

de garimpo mecanizado ao longo do rio São José; são atravessados alguns rios, como o Roncador e 

o Garapa, podendo também ser observada a região dos marimbus; 

II. Lençóis - Capão: com uma distância de aproximadamente 27 km, os principais atrativos são as 

serras dos Lençóis, do Ribeirão e o Morrão. A trilha acompanha um longo trecho do rio Ribeirão 

em direção à sua nascente. Antes de chegar à campina do Morrão o rio ora se encaixa em cânyons 

profundos, ora serpenteia em vales abertos. Ao alcançar a campina em frente ao Morrão a trilha 

inflete para o sul rumo ao Capão; 

III. Lençóis - Morro do Pai Inácio: durante o percurso de 18 km observam-se antigas áreas de garimpo, 

como o Barro Branco, um dos mais importantes centros garimpeiros da serra do Sincorá; 

IV. Lençóis - Ribeirão do Meio: com apenas 5 km, ao longo da trilha pode-se observar grandes 

cicatrizes na serra deixadas pelo garimpo de barranco; 

V. Lençóis - Cachoeira da Fumaça: bastante acidentada, a trilha conduz até o vale médio do Rio 

Capivara; deste ponto segue-se a montante do rio até o pé da Cachoeira. O acesso à Cachoeira 

também pode ser feito pelo leito do Rio Capivara desde a sua foz; 

VI. Lençóis - Cachoeira do Sossego: estimada em 9 km, esta trilha percorre as escarpas da borda 

oriental da Serra do Sincorá, onde podem ser observados garimpos desativados; 

VII. Capão - Cachoeira da Fumaça: situada a uma distância de 6 km do Capão, para se chegar ao topo 

da Cachoeira é preciso muito esforço para vencer o trecho íngreme da escarpa ocidental da Serra do 

Sincorá, com aproximadamente 1,5 km; 

VIII. Capão-Pati: com aproximadamente 20 km de extensão, destaca-se na trilha os Gerais do Vieira e a 

chegada ao vale do Pati; 

IX. Andaraí-Pati-Guiné: com aproximadamente 40 essa trilha consiste no único eixo de comunicação 

entre os patizeiros e Andaraí-Guiné, onde comercializam os excedentes da pequena produção 

agrícola. O vale do Pati, por suas vertentes íngremes, cobertura vegetal sempre-verde e um cem 

números de córregos e cachoeiras configura-se como a paisagem mais pitoresca da Chapada 

Diamantina; 

X. Andaraí-Cachoeira do Ramalho: partindo de Andaraí, o percurso bastante acidentado de 6 km 

conduz à Cachoeira através do leito do Rio Baiano; 
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XI. Andaraí-Igatu: com aproximadamente 8 km, destaca-se na trilha inúmeros regatos, paisagens 

ruiniformes e áreas de garimpo manual; 

XII. Estrada Velha Andaraí-Igatu: com 8 Km de extensão, essa via de circulação entre Andaraí-Igatu 

possui calçamento rústico em quase todo o percurso. Construída no século passado, a estrada 

serpenteia entre os rochedos areníticos da serra do Sincorá, possibilitando avistar o piemonte da 

Chapada Diamantina; 

XIII. Mucugê-Guiné: trecho com 30 km de extensão constituído pela antiga estrada de tropeiros 

acompanhando o vale do Rio Preto, no sopé da serra do Sincorá. Mucugê-Igatu - bastante utilizada 

por garimpeiros e tropeiros no auge da lavra diamantina, são destaques na trilha, as paisagens 

rupestres, regatos, cascatas e os Gerais do Capa Bode; 

XIV. Estrada Velha Mucugê-Igatu: os cerca de 18 km podem ser percorridos de automóvel, quando são 

observados antigas fazendas de café, vegetação pioneira constituída de samambaias e florestas 

pluviais. Um longo trecho possui calçamento de pedras assentadas pelos escravos no período 

diamantífero; 

XV. Cascavel-Colônia: trilha de vaqueiros e tropeiros, atravessa os Gerais do Machambongo, no setor 

sul do Parque Nacional; 

XVI. Mucugê - Lapa do Caboclo: tem como principais atrativos os campos de sempre-vivas e a Lapa do 

Caboclo, onde destacam-se os painéis com inscrições rupestres. 

B – Pontos turísticos 

I. Morro do Pai Inácio: situado às margens da BR - 242, distante cerca de 30 Km de Lençóis, é um 

testemunho erosivo da Chapada Diamantina, sustentado por arenitos e siltitos; 

II. Morro do Camelo (Calumbi): distante 4 km do Morro do Pai Inácio, essa elevação residual 

apresenta silhueta retratanto o perfil de um camelo; 

III. Morrão (Monte Tabor): com 1.418 metros, esse residual se destaca na campina situada entre 

Palmeiras e Lençóis; 

IV. Mucugezinho: localizado às margens da BR - 242, o rio Mucugezinho corre sobre lajedos 

inclinados utilizados como escorregadores pelos banhistas. Uma trilha de 1,5 km conduz ao Poço 

do Diabo, profundo e amplo, escavado em arenitos e conglomerados; 

V. Cachoeira de Conceição dos Gatos: salto com 60 metros situado próximo ao povoado homônimo; 

VI. Gruta do Lapão: situada a 4 km de Lençóis, a gruta possui 1.200 metros de extensão, é atravessada 

pelo rio Lençóis e é considerada a maior caverna do Brasil esculpida em rocha quartzítica; 

VII. Serrano: balneário localizado na zona urbana  de Lençóis, onde  os panelões esculpidos nos lajedos 

são transformados em piscinas naturais; 
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VIII. Salão da Areias Coloridas: próximo ao Serrano, representa rochas conglomeráticas de diferentes 

cores decompostas, cujo material é utilizado como artesanato; 

IX. Cachoeira da Primavera: localizada à montante do Serrano, consiste em pequena queda d’água do 

rio Lençóis; 

X. Ribeirão do Meio: balneário localizado a uma distância de 5 km ao sul de Lençóis, constituído de 

poços e lajedos usados como escorregos; 

XI. Cachoeira do Sossego: situada cerca de 5 km a montante do Ribeião do Meio, a cacheira despenca 

em degraus de uma altura com aproximadamente 20 metros; 

XII. Cachoeira da Fumaça (Salto Glass): considerada o maior salto livre do país, a cachoeira despenca 

de uma altura de 420 metros. No período seco o espetáculo é prejudicado pela escassez de água; 

Corredeiras do Serrano, Lençóis 

Giovanni Seabra 
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XIII. Marimbus: conhecidos como os pulmões do Paraguaçu, os marimbus representam áreas alagadas 

povoadas de baronesas e onde se abrigam jacarés, sucuris e grande diversidades de peixes; 

XIV. Vale do Capão: atualmente muito procurado pelas comunidades alternativas, o capão constitui um 

alvéolo úmido esculpido na vertente ocidental da Chapada Diamantina; 

XV. Vale do Pati: encaixado entre paredões verticalizados, o Pati é uma área tradicional destinada à 

pequena produção agrícola de base familiar; os grotões de difícil acesso servem de refúgio à flora e 

fauna endêmicas; 

XVI. Gerais do Vieira: situado entre o Capão e o vale do Pati, os Gerais do Vieira representam extensos 

altiplanos cobertos de gramíneas e drenados por inúmeros regatos guarnecidos por matas ciliares; 

XVII. Igatu: povoado típico de garimpeiros com arquitetura rústica em pedra- viva na maior parte em 

ruínas; 

XVIII. Poço da Donana: balneário localizado próximo de Andaraí, às margens da BA - 142. Neste ponto o 

rio Paraguaçu abandona a Serra do Sincorá e meandra sobre as superfícies planas em direção a 

Salvador; 

XIX. Cãnyon do Paraguaçu: pode ser contemplado pelo alto, seguindo a Trilha da Boa Vista, ou 

seguindo o leito do Paraguaçu a montante do Poço da Donana até a confluência com o rio Preto, no 

local denominado baliza; 

XX. Boa Vista: local elevado, situado na margem direita do Paraguaçu, de onde pode ser avistado o vale 

do Pati. Para se chegar ao lugar deve ser percorrida uma trilha de garimpeiros partindo de Igatu, 

com aproximadamente 6 km; 

XXI. Três Barras: conjunto de cachoeiras situado a três km de Andaraí; 

XXII. Cachoeira do Ramalho: salto de aproximadamente 60 metros localizado no rio Baiano, cerca de 8 

km de Andaraí; 

XXIII. Gerais do Capa Bode: extensa superfície elevada e plana, tradicional área para coleta de sempre-

vivas; 

XXIV. Sibéria: local próximo a Mucugê onde a lâmina d’água do Paraguaçu atinge 100 metros de largura; 

XXV. Cruzeiro: localizado nas cercanias de Mucugê, é um ponto de onde pode-se avistar paisagens 

pitorescas, como a Serra do Sincorá e os vales dos rios Preto e Mucugê; 

XXVI. Cemitério Bizantino: de grande valor histórico-arquitetônico, as urnas mortuárias foram esculpidas 

em rochas areníticas; 

XXVII. Gerais do Machambongo: altiplano localizado ao sul do Parque Nacional, onde acredita-se haver 

florescido a Cidade Perdida do Machambongo; 

XXVIII. Lapa do Caboclo: Gruta em rocha arenítica ornamentada de inscrições rupestres e que serve como 

abrigo às famílias de garimpeiros durante a coleta de sempre-vivas.  
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Campo de futebol em Igatu 

João e Maíra na gruta do Poço Encantado 

Giovanni Seabra 

Giovanni Seabra 
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No andar da carruagem podemos constatar que o ecoturismo, na maioria das vezes confundido 

como um esporte de aventuras, não é uma atividade de lazer, entretenimento e recreação exclusiva de atletas. 

Trata-se de uma viagem turística embasada em forte conteúdo ambiental e social que permite a qualquer um, 

independentemente de idade ou preparo físico, conhecer lugares exóticos e vivenciar novas experiências, 

numa relação de congraçamento entre visitantes e visitados. É bastante que o responsável, coordenador ou 

guia do grupo conheça suficientemente o lugar, no tocante aos componentes físicos, ecológicos e sociais, de 

modo a garantir a integridade física dos turistas e evitar acidentes ou transtornos. À medida que o fluxo 

turístico aumentava, os atrativos turísticos da Chapada Diamantina se multiplicavam, tanto para o norte da 

região, com a abertura da gruta Torrinha ao turismo, no município de Iraquara; a gruta Azul, a leste, em 

Nova Redenção; a cachoeira do Buracão, em Ibicoara, e tantos outros monumentos naturais espetaculares. 

ZONEAMENTO AMBIENTAL E GESTÃO INTEGRADA 

O Zoneamento Ambiental é o instrumento disciplinador das intervenções do homem na unidade de 

conservação, possibilitando definir as Diretrizes Gerais de Uso e Gestão, que correspondem ao ordenamento 

preliminar do espaço físico, através do estabelecimento de opções de uso voltadas para a manutenção do 

equilíbrio ecológico da área. Por sua natureza integrativa o Zoneamento e o Plano Gestor devem ter caráter 

participativo, associativo, integrado e flexível quanto ao contexto econômico-institucional mundial, regional 

e local. 

Para a definição das zonas de uso foram determinantes os diagnósticos físicobiótico e 

socioeconômico, bem como a cartografia dos resultados obtidos, resultando na produção de mapas temáticos 

e de síntese. Analisadas as informações de maneira integrativa, tendo os mapas com suporte, pode-se chegar 

à síntese final, ou o zoneamento ambiental propriamente dito, possibilitando traçar as diretrizes gerais de uso 

dos recursos naturais, mediante a elaboração de um plano de gestão integrada. 

O produto de síntese consistiu na identificação e delimitação de sete zonas no Parque Nacional da 

Chapada Diamantina, sendo elas: 

 Zona de Garimpo Manual 

 Zona de Coleta Vegetal 

 Zona de Criatório Sazonal 

 Zona da Pequena Produção Agrícola 

 Zona de Preservação Ambiental 

 Zona de Recuperação Ambiental 

 Zona de Expansão Urbana  

 Área do Entorno 
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 O futuro no presente: Pedro Seabra em salto espetacular na Cachoeira do Buracão, Ibicoara 

Giovanni Seabra 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 152 

As Diretrizes Gerais de Uso devem ser implantadas através de programas específicos adequados à 

realidade físicobiótica, socioeconômica e jurídico-institucional de cada zona delimitada: 

 

I. ZONA DE GARIMPO MANUAL - Relevo ruiniforme com solos litólicos associados a 

afloramentos rochosos e vegetação rupestre. Uso atual garimpo manual incipiente e turismo. 

Uso potencial para recuperação/preservação das matas ciliares e remanescentes florestais, 

coleta/cultivo de plantas medicinais e ornamentais, garimpo manual, turismo ecológico; 

II. ZONA DE COLETA VEGETAL - Relevo elevado de topo plano ou quase plano, 

cambissolos associados alitossolos e afloramentos rochosos, vegetação rupestre e gramíneas. 

Uso atual pecuária extensiva sazonal e turismo. Uso potencial coleta/cultivo de sempre-

vivas, plantas medicinais e plantas ornamentais; turismo ecológico; 

III. ZONA DE CRIATÓRIO SAZONAL - Relevo elevado de topo plano ou quase plano, 

cambissolos associados alitossolos e afloramentos rochosos. Uso atual pecuária extensiva 

sazonal. Uso potencial criatório sazonal e turismo ecológico; 

IV. ZONA DA PEQUENA PRODUÇÃO AGRÍCOLA - Vales encaixados com depósitos de 

tálus, solos coluviais, orgânicos e cambissolos. Uso atual policultura de base familiar, 

criatório de subsistência e turismo. Uso potencial para preservação ambiental das matas 

pluviais, pequena produção agrícola e turismo ecológico; 

V. ZONA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL - Relevo ruiniforme com solos litólicos, 

afloramentos rochosos e vegetação rupestre. Uso atual garimpo manual 

desativado,agricultura, pecuária e turismo. Uso potencial preservação ambiental e turismo 

ecológico; 

VI. ZONA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - Vales fluviais amplos e inundáveis com 

areias quartzozas e matas ciliares. Uso atual garimpo mecanizado desativado, agricultura e 

turismo. Uso potencial recuperação/preservação ambiental, pesca e turismo ecológico; 

VII. ZONA DE EXPANSÃO URBANA - Vales fluviais suspensos e sopé das escarpas serranas. 

Solos litólicos associados a afloramentos rochosos revestidos devegetação rupestre. 

Correspondem às zonas urbanas em expansão de Lençois, Andaraí, Mucugê, Capão e Igatu. 

Uso atual comércio, serviços, loteamentos, turismo. Uso potencial comércio, serviços, 

turismo, eventos culturais e folclóricos; 

VIII. ÁREA DO ENTORNO - Piemonte contíguo às escarpas serranas com latossolos associados 

a solos litólicos revestidos de florestas pluviais, cerrados e caatingas acentuadamente 

degradados. Uso atual pecuária extensiva, cultivos diversos e turismo. Uso potencial 

agricultura, pecuária e turismo.  



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 153 

Após a definição, delimitação e caracterização das zonas de uso, juntamente com as proposições para 

gestão dos recursos correspondentes a cada zona, a proposta deve ser apresentada aos diversos atores, 

representados pelos órgãos federais e estaduais responsáveis pelo meio ambiente, as prefeituras municipais, o 

setor hoteleiro e o comércio, a população urbana, o setor agropecuário, a mineração, a sociedades 

tradicionais e as agências de turismo que atuam na área. 

Por serem pouco democráticas as iniciativas para descentralização administrativa e reengenharia 

institucional nas unidades de conservação deixam algumas inquietações. Quando a gestão da natureza é 

centralizada sem a simultânea ampliação dos espaços de participação da sociedade civil, dificilmente será 

garantida a integridade e a manutenção do caráter público e da acessibilidade dos bens ambientais. A 

situação torna-se ainda mais complicada nos casos onde os governos federais, estaduais e municipais se 

confundem com interesses dos grupos de poder nacionais, regionais e locais, nem sempre interessados em 

assegurar a proteção da natureza. 

Cabe salientar que a transferência da gestão dos bens naturais ao setor privado põe em risco o 

próprio caráter da conservação ambiental. Os componentes ambientais são aqueles dos quais depende a 

biodiversidade e a sociedade humana, e, por isso, são definidos como bens coletivos não passíveis de 

apropriação privada. Se a gestão desses recursos passar à esfera do setor privado seu caráter público e sua 

disponibilidade estão ameaçados. 

Um Plano de Gestão Integrada deve incluir ações que possam harmonizar-se com as diversas 

categorias que interferem no gerenciamento da unidade de conservação, sendo elas a política, o 

planejamento, a organização e a administração. 

A política refere-se à projeção de programas e metas que incluem valores e práticas que constituem a 

identificação de demandas e expectativas. Como o processo político envolve tanto os órgãos públicos 

federais, estaduais e municipais como a sociedade civil organizada, a estratégia política deve ser formulada a 

partir da realidade vivenciada pelos grupos sociais envolvidos, em última instância os reais beneficiários. 

O planejamento responde pela definição e seleção dos objetivos, metas e meios de alcançá-los, 

consistindo num método de aplicação das ações exercido por todos aqueles encarregados da administração. 

Além de ser coerente com o conceito da unidade de conservação e com os objetivos propostos, o 

planejamento deve ser integrado a propostas racionais, exequíveis e eficazes. 

A organização é a correlação de atividades e funções para a consecução dos objetivos. O 

encadeamento dessas atividades e sua disposição horizontal e vertical forma a Estrutura da Organização. A 

estrutura organizacional deve obedecer a uma hierarquia de autoridade, responsabilidade e gerência, que 
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permita eleger um Conselho Gestor que atue com independência e que seja representado pelos diversos 

atores envolvidos com a questão ambiental. 

A administração refere-se à coordenação dos recursos humanos e materiais para que os objetivos 

sejam atingidos por meio do uso de técnicas. Ao integrar os recursos humanos e financeiros da unidade de 

conservação, a direção deve ser competente, construtiva e diligente na operacionalização dos planos e metas. 

A administração deve estar apoiada por uma política de arrecadação de recursos e de incentivo ao 

funcionário, visando a melhoria da qualidade das instalações e dos serviços prestados. 

A Gestão Integrada dos recursos naturais pressupõe a participação compartilhada entre três 

instâncias relativamente independentes, representadas pelo Estado, o Mercado e a Sociedade Civil. Essa 

visão exige que seja considerada na gestão não apenas as duas esferas clássicas do poder - o Público e o 

Privado, mas também o setor social público.  

As diretrizes básicas para a gestão do Parque Nacional da Chapada Diamantina devem conter as 

seguintes proposições: 

 Eleger o Conselho Gestor da Unidade de Conservação, com participação da comunidade e 

demais entidades envolvidas cuja presidência pertença aos quadros do IBAMA, 

preferencialmente na figura do diretor do Parque Nacional; 

 Avaliar a possibilidade de mudança da categoria PARQUE NACIONAL para ÁREA DE 

PROTEÇÃO AMBIENTAL; 

 Contratar consultoria jurídica para avaliar os aspectos legais das intervenções do IBAMA e 

as transgressões à legislação empreendidas pelos diversos atores regionais e extra-regionais; 

 Elaborar o Regimento Interno da Unidade de Conservação a partir da constituição de uma 

equipe multidisciplinar identificada com os objetivos da conservação ambiental; 

 Estabelecer contatos com entidades científicas, para o desenvolvimento de pesquisas nos 

ecossistemas situados no Parque e Entorno para que o ônus econômico seja compartilhado 

com outras instituições; 

 Implantar postos de fiscalização nas mais importantes entradas do Parque, sendo elas 

Lençóis, Capão, Andaraí, Igatu, Mucugê, Guiné e Cascavel; 

 Manter as populações tradicionais no interior da UC tornando-as aliadas da conservação; 

 Estimular a criação e o fortalecimento das associações para a representação dos grupos 

tradicionais constituídos de garimpeiros e agricultores de base familiar; 

 Limitar e controlar o número de visitantes no interior do parque. 
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7 

Os Ecos do Turismo 

NOS IDOS DE 1989, numa iniciativa para levantar recursos de custeio do Projeto de Mestrado 

“Estudos Geomorfológicos da Região Cárstica de Andaraí: uma contribuição à conservação de cavernas”, 

reunimos grupos de aventureiros para desbravar o “mundo subterrâneo da Chapada Diamantina e desvendar 

os mistérios da serra do Sincorá. Os grupos eram formados basicamente de estudantes e professores 

universitários que queriam vivenciar novas experiências e testar os seus limites físicos e psicológicos. 

Ao pé da letra o empreendimento não visava lucros, e sim viabilizar economicamente os trabalhos 

de campo com a participação de voluntários que partiam do Recife e de Garanhuns para o coração da Bahia, 

situado a 1.200 km de distância. Para seduzir os desbravadores da Chapada Diamantina, elaboramos um 

release para impressão num pequeno cartaz, que foi reproduzidos em fotocopiadoras e distribuídos nas 

universidades e casas de amigos.  

O texto conciso dizia assim: 

São poucas as áreas do Brasil que resistiram à intervenção do Homem, 

Dentre estas, se encontram alguns trechos da Amazônia,  

parte do Pantanal Matogrossense  

e a CHAPADA DIAMANTINA. 

A Expedição à Chapada Diamantina proporcionará o seu contato 

com o Meio Ambiente Rústico de rios com águas turvas, 

o Pico do Pai Inácio,a Cachoeira da Fumaça (com 500m de queda livre, 

 a cidade Fantasma de Igatu e  

o Mundo Subterrâneo das Cavernas. 

O misto de temor e emoção estará presente 

Na exploração da Gruta do Poço Encantado 

(lago subterrâneo com 40m de profundidade), 

Da Gruta da Paixão, com sua riquesa ornamental de estalactites, 

Ao longo do seu quilômetro e meio de extensão e 

O nado livre nas trevas da Gruta da Pratinha. 
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Explicando... O apelo 

publicitário, ainda que precário, 

transformou o Morro do Pai Inácio 

(com 220m de altura) em “Pico do Pai 

Inácio”; o povoado de Igatu, no 

município de Andaraí, foi apelidado 

de “Cidade Fantasma de Igatu”. 

Todavia, a estratégia de marketing 

ultrpassou as fronteiras do país, 

reaparecendo, anos depois, no canal 

de TV fechado People and Arts, 

quando anunciava no programa 

“Cidades Fantasmas do Mundo” a 

Cidade Fantasma de Igatu. Esse 

apelido se originou no ano de 1988, 

quando estava acompanhado de um 

grupo de espeleólogos de Brasília 

com o objetivo de fazer explorações 

nas cavernas da Região Central da 

Bahia, especialmente nos municípios 

de Lençóis, Andaraí, Seabra, Iraquara 

e Itaetê. Os exploradores ficaram 

acomodados na casa da Boa Vista, 

encravada nas bordas do cânyon do 

rio Paraguaçu, uma gentileza do Sr. 

João Socorro, a meia distância entre 

Andaraí e Igatu. Com o intuito de 

conhecer Igatu, o autor simulou uma 

certa festa da padroeira no povoado, em uma noite de domingo.  

Ao chegarmos ao destino, após trancos e balanços na carroceria da caminhonete que teimava em 

galgar um caminho de pedras, a vila se encontrava semi-deserta. Ouvia-se somente o ruído dos tacos de 

bilhar no Bar Igatu e miados de gatos trepados nos muros em ruínas, flanqueados por arvoredos centenários, 

em cujos galhos se penduravam cortinas de barbas-de-velho. Com voz baixa e entrecortada exclamei: Essa é 

uma cidade fantasma. Cidade Fantasma de Igatu. O marketing turístico para Igatu ressuscitar estava pronto.  

Cartaz de divulgação do ecoturismo 
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Naqueles tempos formávamos grupos de expedicionários com até 25 membros, principalmente 

estudantes e professores, principalmente. Os grupos eram formados em intervalos de quarenta e cinco dias, 

aproximadamente, com auxílio de divulgação insipiente. O pioneirismo da empreitada rendeu várias matérias 

nos jornais de Pernambuco: o Jornal do Commércio e o Diário de Pernambuco. Na outra ponta, tão logo o 

ônibus apontava na praça de Andaraí, era recebido com fogos de artifício anunciando a chegada dos turistas. 

CAPÃO 

Localizado no distrito de Caeté-Açu, município de Palmeiras, o vale do Capão é uma tradicional vila 

de garimpeiros situada no sopé da Chapada Diamantina e ponto de acesso à Cachoeira da Fumaça e o 

povoado de Guiné, histórica porta de entrada ao Vale do Pati e onde tem início a travessia da do trecho 

Guiné-Pati-Andaraí, numa distância aproximada de 50 km de ponta a ponta. 

Até 1990 a vila se resumia a um pedaço de rua margeada por alguns sobrados em ruínas, 

testemunhando o período áureo da lavra diamantina. Havia poucos moradores, algumas crianças brincando 

na rua e o comércio era ínfimo. Deflagrado o ecoturismo na região, a partir daquele ano houve uma 

verdadeira corrida ao Capão de comunidades 

alternativas buscando um contato mais íntimo com a 

natureza.  

Nas décadas seguintes houve uma explosão 

demográfica, com a instalação de comunidades 

alternativas nos sítios, abertura de pousadas, lojas, 

restaurantes, bares, centros terapêuticos, 

acompanhados da introdução de novos hábitos, 

como intenso tráfego de veículos, consumo de 

drogas e prática de nudismo, gerando conflitos na 

comunidade tradicional. 

É evidente a divisão do espaço social na 

Festa do Padroeiro São Sebastião, celebrada no mês 

de janeiro, momento em que visitantes e visitados 

não se misturam, tendo em vista que ocorrem 

programações paralelas, simultâneas e concorrentes 

destinadas à diversão e entretenimento de nativos e 

estrangeiros. Para alegrar a festa bandas de forró, 

axé e rapp, mas só depois da missa.  
Vila do Capão 

Giovanni Seabra 
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Festa da padroeira no vale do Capão 

Introdução de novos hábitos e valores no Capão 

Giovanni Seabra 

Giovanni Seabra 
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AS ÁGUAS VÃO ROLAR 

Para coroar o trabalho de duas 

décadas decidimos realizar o II Simpósio 

de Turismo Sertanejo na Chapada 

Diamantina. III Simpósio de Turismo 

Sertanejo, usando como slogan “As águas 

vão rolar”.  

    O evento foi sediado na cidade 

de Lençóis no período de 15 a 20 de janeiro 

de 2008, com apoio da Prefeitura 

Municipal, Câmara dos Vereadores e 

Universidade Estadual de Feira de Santana 

/ Campus Lençóis e teve a participação de 

congressistas vindos de vários estados do 

Brasil e, como não haveria de ser, 

representantes comunitários da Chapada 

Diamantina. Entre os congressistas estão 

professores, pesquisadores, estudantes e 

representantes de órgãos oficiais estaduais, 

municipais e setor privado cuja participação 

propiciou amplo debate sobre temas 

relacionados à interiorização do turismo no Nordeste brasileiro.  

Pautados no pelo tema geral “Ética, Turismo e Desenvolvimento Sustentável”, os eixos temáticos 

nortearam os debates em torno de temas importantes para o desenvolvimento do turismo de base local, como: 

Turismo e Patrimônio; Ecoturismo e Sustentabilidade; Turismo no Espaço Rural; Estratégias para o 

Desenvolvimento Turístico. Além dos debates com renomados pesquisadores e gestores de turismo, a 

programação incluiu apresentação de trabalhos, feira de artesanato, exposição de livros e visitas aos atrativos 

turísticos da região. Além da extraordinária repercussão do III STS, houve publicação dos trabalhos nos 

ANAIS com registro ISSN.  

Um ponto alto no III STS foram os passeios oferecidos aos congressistas, incluindo caminhadas 

nas trilhas, visitas às cavernas e, claro, banhos e mergulhos nos rios e cachoeiras, fazendo juz ao slogan do 

Simpósio “As águas vão rolar”.  

Cartaz de divulgação do Turismo Sertanejo 
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Ribeirão do Meio, Lençóis 

Claudia Neu 
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... E tudo vem a ser nada! 

 

Tanta riqueza inserida 

Por tanta gente orgulhosa, 

Se julgando poderosa 

No curto espaço da vida; 

Oh! que idéia perdida. 

Oh! que mente tão errada, 

Dessa gente que enlevada 

Nessa fingida grandeza 

Junta montões de riqueza, 

E tudo vem a ser nada. 

Silvino Pirauá de Lima 

TRANSCORRIDAS QUASE TRÊS DÉCADAS desde a fundação do Parque Nacional da Chapada 

Diamantina, pode-se assegurar, na concepção última da palavra, que a área reservada à proteção ambiental 

está longe de ser um parque nacional, representando mais um equívoco jurídico institucional nacional. 

Ademais, multidões invadem o Parque Nacional e monumentos naturais a pretexto de conservar a natureza 

com a prática de ecoturismo. 

Tendo como objetivo máximo a preservação de ecossistemas únicos e paisagens notáveis, o Governo 

Federal elegeu como Unidade de Conservação de Uso Indireto, uma área coberta de escombros, sobre os 

quais vivem, há décadas, centenas de famílias, cuja subsistência depende dos bens naturais locais, como a 

lavra do diamante, a coleta de sempre-vivas e a pequena produção agrícola. É evidente o imenso abismo 

existente entre o culto ao meio ambiente disseminado pelos ecoturistas, e a realidade social vivida pela 

população local, carente dos insumos básicos para a sua sobrevivência. 

No ato de sua criação, ao ser enquadrado como Unidade de Conservação de Preservação Integral, já 

não havia mais o que se preservar no Parque Nacional da Chapada Diamantina. Após mais de cem anos de 

degradação ambiental com a exploração diamantífera, devastação florestal, agricultura e criatórios 

extensivos, os ecossistemas naturais deixaram de existir, cedendo lugar aos sistemas ecológicos 

antropizados. Ao criar o Parque Nacional, o Governo Federal ignorou os elementos humanos da paisagem, 

sobretudo as comunidades tradicionais, lembranças vivas do quadro histórico e cultural da Chapada 

Diamantina. 
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Desde 1850 até 2000 o Homem vivia a idade da pedra na Chapada Diamantina. Tudo girava em 

torno da lavra diamantífera. Atolados com seus corpos nus nas águas escuras dos rios e córregos, ou imersos 

na escuridão das grunas, os garimpeiros persistiam na busca do brilhante. Quando o diamante era 

encontrado, supria dias de festas e o sustento do garimpeiro e sua família por algumas semanas. Eram 

milhares de garimpeiros faiscando nos topos dos morros, nas vertentes escarpadas, nas beiradas dos rios, no 

fundo dos grotões e nas profundezas dos subterrâneos.  

Consequentemente, excetuando-se algumas áreas florestadas em locais de difícil acesso, os vestígios 

da presença do homem estão em todos os recantos do Parque Nacional da Chapada Diamantina. As marcas 

vivas da cultura local são visíveis nos dias atuais, na relação que os grupos tradicionais de base familiar 

mantêm com a serra do Sincorá. Essas evidências são observadas cotidianamente, nos hábitos e costumes dos 

garimpeiros de Igatu e dos agricultores do Pati. 

Qualquer programa de conservação e proteção ambiental na região somente terá êxito, na medida em 

que seja considerada a história e a cultura dos garimpeiros e agricultores. As intervenções desses grupos 

tradicionais no meio natural transformaram a paisagem em meio ambiente cultural, a segunda natureza. Esse 

é um aspecto da maior importância a ser considerado no momento de criação de uma Unidade de 

Conservação, e na elaboração e execução do plano de manejo. 

Ônibus de turismo no centro histórico de Lençóis 

Claudia Neu 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 164 

Do mesmo modo que acontece em outras áreas protegidas do Brasil e do mundo, por conhecerem a 

Chapada Diamantina palmo-a-palmo, garimpeiros e agricultores deveriam ter assegurada sua participação na 

gestão ambiental e fiscalização do uso dos bens naturais da Unidade de Conservação. Em lugar da expulsão 

do homem da terra, em nome da preservação ambiental e do turismo ecológico, o reconhecimento de sua 

história, cultura e experiências de vida, pode se traduzir na execução de programas de desenvolvimento 

integrado, permitindo o uso racional dos recursos naturais e a valorização das comunidades locais.  

Conforme a regra para a criação e implantação de unidades de conservação no Brasil pelo ICMBio, o 

Parque Nacional da Chapada Diamantina foi criado sem que houvesse um diagnóstico ambiental mais 

preciso, que reunisse informações sobre os ecossistemas locais e o processo histórico-cultural de uso dos 

bens naturais.  

O trabalho rude e perigoso dos garimpeiros e patizeiros deixou marcas irremovíveis na paisagem 

serrana, registros de valor inestimável sobre a história e a cultura regional. Um misto de vida, obra e realismo 

fantástico. Relatos cotidianos dos moradores dão uma ideia da importância da população tradicional no 

contexto ambiental. 

Quando o garimpeiro saía para o serviço, não se sabia ao certo se voltaria. Um dia desses, não faz 

muito tempo, Joaquim da Flauta, do alto dos seus setenta anos, madrugou no garimpo, cerca de oito 

quilômetros serra acima. Final de tarde, e nada da flauta tocar. Uma ação combinada de pedra e enxada deu 

sumiço no Joaquim. Ainda madrugada, grupos de homens saíram em busca do garimpeiro. Dia seguinte, 

quando o sol já se punha por trás da serra do Sincorá, surgiram os garimpeiros de Igatu, trazendo Joaquim 

pendurado numa rede transpassada num varão.  

Outro dia, ao ser perguntado por sua esposa Dona Lica, Seu Eduardo do Pati respondeu que ela, 

esvaindo-se em sangue, montou num cavalo e seguiu até Guiné, a 36 quilômetros adiante do vale onde mora. 

Desde Guiné seguiu para Feira de Santana, e depois para São Paulo, onde finalmente pode se tratar. 

Serpenteando pelas subidas da serra, trinta homens se revezavam para carregar sobre uma cama de 

solteirão, uma patizeira convalescente. A caminhada foi árdua. Tropeçando nas pedras, espantando os 

mosquitos, enganchando nos galhos e evitando as cobras, os homens somente descansaram ao chegar no 

Guiné, ao cair da tarde.  

Vitimados por um desmoronamento no interior de uma mina, três garimpeiros ficaram seriamente 

feridos. Um deles, conhecido como gaucho, forte e robusto, foi transportado quilômetros serra abaixo, 

carregado com mãos e pés atados num varão. O Binha  disse  que  nunca  ia  entender  aquilo, “chegando em 

Andaraí o homem foi embalado num caixão de metal e mandado para o Rio Grande do Sul, dado como 

morto, quando o corpo ainda estava quente e de quando-em-quando suspirava”.  
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Cuidadosamente acomodado num jirau carregado por dois homens, João Socorro, líder político local 

e grande latifundiário, com quase cem anos de idade, ao menos uma vez por semana vistoriava seus 

garimpos no vale do Paraguaçu, sem que houvesse uma única vez que não carregasse um pedaço de rapadura 

como alimento básico.  

Os povos nativos da Chapada Diamantina vivem da escassez na abundância. Dona Maria de Igatu é 

um fiel exemplo de sustentabilidade. Recolhendo a poeira da varrição das ruas, que os dois únicos garis 

juntavam aos montinhos nos cantos das vias públicas de Igatu, a senhora de 75 anos carregava a poeira nos 

baldes e espalhava sobre os lajedos do seu quintal. Pouco-a-pouco foi se formando o solo onde plantava o 

roçado de mandioca, milho e feijão, e o pomar com laranjas, bananas, tangerinas e, principalmente, uvas 

penduradas no parreiral. Cedo da manhã, Dona Maria retirava os cachos das uvas até encher o balaio que 

equilibrava na cabeça durante a caminhada de 12 quilômetros até a feira de Andaraí. À tarde Dona Maria 

retornava à Igatu, seguindo a mesma rota, trazendo no balaio café, açúcar, fubá, sal, arroz e outros víveres 

adquiridos com o dinheiro apurado na venda das uvas. 

Depoimentos como estes, que constituem o dia-a-dia na Serra do Sincorá, remetem à reflexão. 

Qualquer iniciativa para criação e implementação do Parque Nacional da Chapada Diamantina, deve 

considerar a história e a cultura da população residente.  

A conceituação de uma unidade de conservação deve ser precedida pelo inventário e diagnóstico 

participativos, para que, a partir destes, seja feito o planejamento adequado do meio ambiente para gestão e 

uso sustentável dos bens naturais. Após o levantamento das informações básicas, mediante a realização dos 

diagnósticos físicobiótico e socioeconômico, executados com a manutenção de um estreito e permanente 

contato com a população residente, compreendemos ser a categoria Área de Proteção Ambiental - APA, a 

mais apropriada para a região. 

Concluído o trabalho de compilação das informações obtidas a partir dos diagnósticos 

socioambientais, definimos as unidades da paisagem, UP’s, segundo a identificação de temas específicos 

como a geomorfologia, a vegetação e o uso da terra, entre outros. A análise integrada dos dados coletados 

permitiu delimitar e caracterizar as zonas de uso, segundo critérios para identificação de unidades da 

paisagem integradas adotados para o Zoneamento Ambiental.  

No nosso entender, a gestão das unidades de conservação deve ser sustentada por um zoneamento 

territorial baseado em metodologias consagradas por sua eficácia, fundamentadas no desenvolvimento 

sustentável, que envolva os residentes nas áreas de preservação e entorno, as quais, via-de-regra, são 

impelidas à marginalização em benefício da preservação. 
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Nessa perspectiva, definiram-se as zonas de uso, observando-se não a primitividade das unidades 

ecossistêmicas, mas sim, considerando-se, sobretudo, as formas mais e menos intensas de uso dos recursos 

naturais e seus reflexos no processo de construção e desconstrução da paisagem. Os procedimentos 

metodológicos e operacionais serviram como suporte para definir e propor as diretrizes gerais para a gestão 

socioambiental do Parque Nacional da Chapada Diamantina. 

A solução dos graves problemas apontados depende de um projeto de desenvolvimento sustentável 

para a região, que inclua não somente a preservação do patrimônio turístico e as áreas ambientalmente 

preservadas ou pouco degradadas, mas também que proporcione o bem estar e o equilíbrio social das 

comunidades locais. Os tempos áureos do diamante na Chapada Diamantina são coisa do passado, o certo 

mesmo é que no presente e no futuro tudo vem a ser nada. 

 

 

 

 

 

 

 

Seu Manoel, unha de tatu, violentamente agredido e assaltado por criminosos quando dormia no seu abrigo. 

Giovanni Seabra 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 167 

 

Referências Bibliográficas 

ABREU, A. A. Análise Geomorfológica: Reflexão e Aplicação (Uma Contribuição ao Conhecimento das 

Formas de Relevo do Planalto de Diamantina - MG). Tese de Livre Docência apresentada à 

F.F.L.C.H./USP. São Paulo, 1982. 

ABREU, Capistrano de. Capítulos de História Colonial (1500 - 1800). Briguiet, Rio de Janeiro, 1954. 

AB’SABER, A. N. Um Conceito de Geomorfologia a Serviço das Pesquisas sobre o Quaternário. 

Geomorfologia, no 18. IGEOG-USP. São Paulo, 1968. 

ALMEIDA, J. Ribeiro (coord). Planejamento Ambiental. Thex Editora, Rio de Janeiro, 1993. 

ALMEIDA, J. A. Pacheco. Le Sertão Sisalier de Bahia - Brésil Analyse D’images Spot Pour Une Typologie 

Dynamique de L’utilisation des Terres (1986 - 1993). Tese de Doutorado. Université de Toulouse - Le 

Mirail. Toulouse, 1996. 

AMEND, Stephan y Thora. La Ocupación Humana en los Parques Nacionais de América del Sur: un 

Problema Fundamental. In Parques. Vol. 3, no 1 (05-11), Cambrige, 1992. 

ANDRADE, M. C. Áreas de Domínio da Pecuária Extensiva e Semi-Extensiva na Bahia e Norte de Minas 

Gerais. SUDENE, Recife, 1982. 

BARROS, Wanderbilt Duarte de. Parques Nacionais do Brasil. Ministério da Agricultura, Rio de 

Janeiro,1952. 

BAHIA, Empresa de Turismo da Bahia – BAHIATURSA (1993). Plano de Desenvolvimento Turístico da 

Chapada Diamantina - Circuito do Ouro e Circuito do Diamante. Salvador: Governo do Estado da 

Bahia, 1993. 

BERDOULAY V. e PHIPPS, M. Paysage et Système. Universitéd’Otawa, Otawa, 1985. 

BERTALANFFY, L. Von. General Systems Theory. Braziller, New York, 1972. 

BERTRAND, G. Paisagem e Geografia Física Global - Esboço Metodológico. Cadernos de Ciências da 

Terra, 13, IGUSP, São Paulo, 1971. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 168 

BOULLÓN, Roberto C. Planejamento do Espaço Turístico. Bauru: EDUSC, 2002. 

BRANCO, Samuel M. Ecossistêmica. Edgard Blücher, São Paulo, 1989. 

BRASIL/MMA. Plano de Manejo do Parque Nacional da Chapada Diamantina. ICMbio: Brasília, 2007. 

BRASIL/MME - PROJETO RADAMBRASIL, Folha SD 24 (Salvador). Rio de Janeiro, 1981. 

BURSZTYN, Marcel. Estado e Meio Ambiente no Brasil. In BURSZTYN, Marcel (org.). -Para Pensar o 

Desenvolvimento Sustentável. Editora Brasiliense, São Paulo, 1994. 

BURSZTYN, Maria Augusta A. Gestão Ambiental: Instrumentos e Práticas. IBAMA/MMA, Brasília, 1994. 

CÂMARA DOS DEPUTADOS/COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E 

MINORIAS. Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Substitutivo ao Pl 2.892/92). Mimeo, 

Brasília1996. 

CARDOSO DA SILVA, Tereza e PEREIRA, Alex D. Carneiro (Coord.). Bacia do Rio Utinga, Subsídios à 

Formulação da Estratégia de Desenvolvimento Integrado da Bacia do Rio Paraguaçu. Desenvale / 

IBGE, Salvador, 1982. 

_____. Contribuição da Geomorfologia ao Estudo dos Ambientes da Caatinga. Simpósio Sobre a Caatinga e 

sua Exploração Racional. (49-72) Feira de Santana, BA, 1986. 

CASSETI, Valter. Ambiente e Apropriação do Relevo. Contexto, São Paulo, 1991. 

CHRISTOFOLETTI, Antônio. Análise de Sistemas em Geografia Física. Hucitec, São Paulo, 1979. 

_____.  Panorama Sobre as Espectativas Atuais no Tocante às Pesquisas em Geografia Física. In Anais do V 

Congresso Brasileiro de Geógrafos. (Vol. 1; 606-631). Curitiba, 1994. 

CHORLEY, R. J. e HAGGETT P. (coord.). Modelos Integrados em Geografia. Livros Técnicos e Científicos 

Editora, Rio de Janeiro, 1974. 

CONAMA/IBAMA. Resoluções CONAMA: 1984 A 1991. IBAMA, Brasília, 1992. 

CONTI, José Bueno. O Conceito de Desertificação. In Anais do V Congresso Brasileiro de Geógrafos 

(Vol.1; 366-370). Curitiba, 1994. 

CPRM/IBAMA. Parque Nacional da Chapada Diamantina: informações básicas para a gestão territorial. 

CPRM, Salvador, 1994. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 169 

DERBY, Orville A. 1905. Notas Geológicas Sobre o Estado da Bahia. Secr. Agric. Viação Ind. Obr. Públ. 

Boletim, 7: 12-31. 

DE MARTONNE, Emanuel. Panorama da Geografia (vol. I e II). Edições Cosmos, Lisboa, 1953. 

DUBOS, Renés. O doce e o amargo na vida do homem. 1981 

FEUERSCHUETTE, Rui Correia. Política e Legislação Ambiental no Brasil. In Maia - Manual de Avaliação 

de Impactos Ambientais. Governo do Estado do Paraná / GTZ. Curitiba, 1993. 

FUNATURA. Sistema Nacional de Unidades de Conservação- Snuc: Aspectos Conceituais e Legais. 

FUNATURA, Brasília, 1989. 

FUNCH, Ruy. Chapada Diamantina: Uma Reserva Natural. Bureau Gráfica e Editora, Salvador, 1982. 

GUERASIMOV. I. Problemas Metodológicos de la Ecologizacion de la Ciência Contemporânea. In La 

Sociedade y el Medio Natural. Editorial Progresso, Moscou, 1983. 

GUIDON, Niéde. Parque Nacional Serra da Capivara - PI: Co-Gestão FUMDHAM / IBAMA. In Parcerias 

E Co-Gestão em Unidades de Conservação. IBAMA/FUNATURA, Brasília, 1996. 

GREGORY, K. J. A Natureza da Geografia Física. Ed. Bertrand, Rio de Janeiro, 1992. 

GREENPEACE. Degradação avança sobre áreas protegidas. www.greenpeace.org.br. Acesso em 

12.9.2016. 

HOROWITZ, Christiane. Plano de Manejo do Parque Nacional de Brasília: Avaliação da Metodologia de 

Planejamento Adotada, Execução e Resultados Alcançados no Decênio 1979 - 1989. Dissertação de 

Mestrado apresentada ao Departamento de Ecologia - ICB/UnB. Brasília, 1992.  

_____. Plano de Ação Emergencial do Parque Nacional de Brasília. MMA/IBAMA, Brasília, 1995. 

IBAMA/GTZ. Roteiro Metodológico para o Planejamento de Unidades de Conservação de Uso Indireto 

(versão 3.0). IBAMA/MMA, Brasília, 1996. 

JUCHEN, Peno Ari. Introdução à Questão Ambiental. In Maia - Manual de Avaliação de Impactos 

Ambientais. Governo do Estado do Paraná / GTZ. Curitiba, 1993. 

KING, L. C. A Geomorfologia do Brasil Oriental. In Revista Brasileira de Geografia nº 18 Vol.2, 

Abril/Junho. Rio de Janeiro, 1956. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 170 

LIBAULT, André. Os Quatro Níveis da Pesquisa Geográfica. Métodos em Questão. Instituto de Geografia, 

São Paulo, 1971. 

LIMA. M. J. A. Ecologia Humana, Realidade e Pesquisa. VOZES, Petrópolis, 1984.  

MA/IBDF. Plano de Manejo do Parque Nacional de Itatiaia. Brasília, 1982. 

MACEDO, Ricardo K. Metodologias para a Sustentabilidade Ambiental. In Análise Ambiental: estratégias e 

ações. T. A. Queiroz Editora, São Paulo, 1995. 

MACHLIS, Gary E. e TICHNELL, D. L. The State of the Word’s Parks: an International Assessment for 

Resource Management, Polyce and Research. Boulder: Westview Press, 1985. 

_____ e NEUMANN, Rod P. La Situación de los Parques Nacionales en la Región Neotropical. Parcs, VOL. 

11, no 1(2-8), 1986. 

MARTINELLI, Marcelo. Cartografia Ambiental: Uma Cartografia Diferente? Revista do Departamento de 

Geografia, 7, USP/FFLCH, São Paulo, 1984.  

_____. A Representação Gráfica da Geografia Física. Simpósio de Geografia Física. Curitiba, 1994. 

MATEO RODRIGUES, J. M. Planejamento Ambiental como Campo de Ação da Geografia. In Anais do V 

Congresso Brasileiro de Geógrafos (Vol. 1; 582-594), Curitiba, 1994. 

MILLER, Kenton. Planificacion de Parques Nacionales para el Ecodesarrolloe En Latinoamerica. FEPMA, 

Barcelona, 1980.  

MISI, Aroldo e SILVA, Maria da Gloria. Chapada Diamantina Oriental - Bahia. Geologia e Depósitos 

Minerais. Superintendência de Geologia e Recursos Minerais - SGM/Secretaria de Indústria, comércio e 

Mineração, Salvador, 1996. 

MME. PROJETO RADAMBRASIL Programa de Integração Nacional (Folha Salvador, V. 23), Rio de 

Janeiro, 1981. 

MONTEIRO, C. A. A Compatibilização dos Usos do Solo e a Qualidade Ambiental na Região Central da 

Bahia, SEPLAN/CPE, Salvador, 1981. 

MOTTI, Pascal e MOTTI, Célia. O Estudo Integrado do Meio Natural: O Mapa dos Geossistemas da Área 

de Santa Quitéria (Quadrícola de Ibitiara), Bahia. Anais do XXVII Congresso da SBPC, Aracaju, 1973. 

NASCIMENTO E SILVA, Geraldo Eulalio. Direito Ambiental Internacional. Thex Editora, Rio de Janeiro, 

1995. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 171 

NEU, Claudia. O Garimpo Manual de Igatu: o barranco do Gererê e os efeitos no meio ambiente. 

Monografia de Graduação. Recife: DGEO/CFCH/UFPE, 1990. 

NEU, Claudia e SEABRA, Giovanni de Farias. O Turismo no Espaço Rural da Chapada Diamantina. (CD), 

Congresso Internacional de Turismo Rural e Desenvolvimento Sustentável - CITURDES. Joinville: 

IELUSC, 2004. 

NIMER, Edmon. Desertificação: Realidade ou Mito? In Revista Brasileira de Geografia. Rio de janeiro, 50 

(1): 7-39, jan/mar, 1988. 

NOVAES PINTO, Maria. Paisagens do Cerrado no Distrito Federal. In NOVAES PINTO, Maria (org). - 

Cerrado: Caracterização, Ocupação e Perspectiva. SEMATEC/UnB, Brasília, 1990. 

OLTEMARI, Juan A. Las Reservas de la Biosfera Y sus Objetivos de Conservacion. In Flora, Fauna y 

Areas Silvestres. Ano 3, n° 10    (14-17), abril/agosto, 1989. 

ORMAZÁBAL, César (org.). Sistemas Nacionales de Áreas Silvestres Protegidas em América Latina. 

FAO/PNUMA, Santiago, 1988.  

PEDREIRA, A. J. Sequências Deposicionais no Precambriano: Exemplo da Chapada Diamantina Oriental. 

In: Congresso Brasileiro de Geologia, 35, Belém, 1988. Anais Soc. Bras. Geol., Vol. 2, p. 648-659. 

_____. ROCHA, Antônio J. Dourado e DOMINGUES, J. M. Landim. Coberturas Proterozóicas do Cráton do 

São Francisco e seu Embasamento. Roteiro da Excursão B. II Simpósio Sobre o Cráton do São Francisco. 

27/31 de agosto. Sociedade Brasileira de Geologia, Salvador, 1993.  

PEREIRA, Gonçalo de Athayde. Memória Histórica e Descriptiva do Município de Andaraí. Imprensa 

Official do Estado da Bahia, 1937. 

PIMENTEL, Ângela, P. M. Plano de Ação Emergencial para o Parque Nacional de Monte Pascoal. 

IBAMA/MMA/PETROBRÁS, Brasília, 1995.   

PIRES NETO, Antônio. Planejamento Territorial: A Abordagem Geológico-Geotécnica e o Conceito de 

Terreno ou Abordagem de Paisagem. Revista do Departamento de Geografia. (8, 51-62); FFLCH/USP, 

1994. 

QUINTÃO, AngelaTresinari B. Evolução do Conceito de Parques Nacionais e sua Relação com o Processo 

de Desenvolvimento. In Brasil Florestal (13-27), Abril/Maio/Junho/1983.   

RAMOS, Adriana. Plano de Manejo Manterá População no Parque do Jaú. In Parabólicas (Ano 5 - n° 39). 

São Paulo,maio de 1998. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 172 

RODRIGUES, José Manuel Mateo. Geografia de los Paisajes. (Primera Parte). Paisajes Naturales. Havana: 

Editorial Félix Varela, 2011. 

ROJAS, J. Rodrigues. Las Islas Galápagos en el Equador - Un Modelo de Ecodesarrollo? In Anais do III 

Encuentro de Geógrafos de América Latina (18 a 22 de Março), (501-515), Toluca, 1991. 

ROSS, Jurandyr L. S. Geomorfologia: ambiente e planejamento. Contexto, São Paulo, 1990. 

_____. O Registro Cartográfico dos Fatos Geomórficos e a Questão da Taxonomia do Relevo. Revista do 

Departamento de Geografia , nº 6. FFLCH/USP. São Paulo, 1992a. 

_____. Procedimentos Operacionais e Metodológicos para a Consecução do Plano de Conservação da 

Bacia do Alto Paraguai - PCBAP, IBAMA/PNMA. Novembro/1992b. 

_____. Análise Empírica da Fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados. In Revista do 

Departamento de Geografia. Nº 8. FFLCH/USP. São Paulo, 1994.  

_____. ROSS, Jurandyr L. S. Análise e Síntese na Abordagem Geográfica da Pesquisa para Planejamento 

Ambiental, In Revista do Departamento de Geografia. São Paulo, Nº 9, FFLCH/USP, 1995.  

_____. Geomorfologia Aplicada aos EIAs - RIMAs. In GUERRA, A. J. T e CUNHA, S. B. (coord.) 

Geomorfologia e Meio Ambiente. Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1996.  

RUEDA, J. R. J. , LANDIM, P. M. B. e MATTOS J. T. Gerenciamento Geoambiental. In Análise Ambiental: 

estratégias e ações. T. A. Queiroz Editora, São Paulo, 1995. 

RYAN, John C. Conservando a Diversidade Biológica. In BROWN, Lester. Qualidade de Vida 1992: Salve 

o Planeta!. São Paulo: Editora Globo, 1992.  

SANTOS, J. E. e MOZETO, A. A. Programa de análise de ecossistemas e monitoramento ambiental: 

estação ecológica de jataí. UFSC, São Carlos, 1992. 

SEABRA, Giovanni F. O capital natural nas áreas protegidas do Brasil e Chile. In SEABRA, Giovanni F 

(Org.). O Capital Natural na Economia Global. (7-17). Ituiutaba: Barlavento, 2016. 

_____. (org.). Turismo de Base Local: identidade cultural e desenvolvimento regional. João Pessoa, Editora 

Universitária - UFPB, 2007. 

_____. Turismo Sertanejo. João Pessoa, Editora Universitária - UFPB, 2006. 

_____. Ecos do Turismo: o turismo ecológico em áreas protegidas. Campinas, Papirus, 2001.  

_____. Do Garimpo aos Ecos do Turismo: o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Tese de Doutorado. 

São Paulo, FFLCH/USP, 1998. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 173 

_____. Estudo geomorfológico da Região Cárstica de Andaraí: uma contribuição à conservação de 

cavernas. Dissertação de Mestrado. Recife, CFCH/UFPE, 1991. 

_____. Fundamentos e Perspectivas da Geografia. 4ª Ed. João Pessoa: Editora Universitária - UFPB, 2008. 

_____. Pesquisa Científica: O Método em Questão. João Pessoa: Editora Universitária – UFPB, 2008.  

SEABRA, Giovanni F. e NEU, Claudia. Parque Nacional da Chapada Diamantina: a face social do 

ecoturismo. In Revista Turismo e Desenvolvimento. Campinas, Vol. 2, nº 1, Átomo (35-44), 2003.  

SEELAENDER, Heloísa e MARTINS FILHO, José Elias. - Chapada dos Veadeiros: a luta pela preservação. 

In Ecologia e Desenvolvimento. ANO 2 (24), fevereiro, 1993. 

SEMA/MMA. Caracterização e Diretrizes Gerais de uso da Área de Proteção Ambiental do Rio São 

Bartolomeu. Vol. I e II, Brasília, 1986. 

SEMATEC/IEMA. Rezoneamento Ambiental Da Apa Do São Bartolomeu - Identificação Preliminar das 

Áreas com Aptidão para Uso Urbano. Vol I e II. Brasília, 1994. 

SENADO FEDERAL. Meio Ambiente (legislação). Subsecretaria de Edições Técnicas, Brasília, 1991. 

SCHARF, Regina. A Estrada que não Leva a Nada. In PARABÓLICAS - N0 29 - ano 4, maio/1997. 

SCHNEIDER, Marilena O. Proposta para a Hierarquização da Paisagem no Domínio dos Planaltos 

Aplainados do Brasil Central. Boletim de Geografia Teorética 15 (29-30), Rio Claro, 1985. 

SOCHAVA, V. B. O Estudo dos Geossistemas. Métodos em Questão, 16, IGUSP, São Paulo, 1977. 

SCHOBBENHAUS, Carlos. Relatório Geral Sobre a Geologia da Região Setentrional da Serra do 

Espinhaço - Bahia Central. Nota Explicativa do Mapa Geológico 1: 250.000. MINTER/SUDENE, 

Recife, 1972. 

SILVA, Mércia Maria Diniz, et. alli. - Áreas de Proteção Ambiental - Abordagem Histórica e Técnica. 

SEMA, Brasília, 1987. 

SPIX & MARTIUS. Viagem Pelo Brasil, 1817-1920 (Vol. 2). Melhoramentos, São Paulo, 1938. 

TOSTES, André. - Sistema De Legislação Ambiental. Vozes, Petrópolis, 1994. 

TAUK-TORNISIELO, Sônia Maria et alli (org.). - Análise Ambiental: estratégias e ações. T. A. Queiroz, 

São Paulo, 1995. 

TRICART, J. Principes et Méthodes de la Geomorfhologie. Masson et Cie. Editeurs, Paris, 1965. 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 174 

_____. Cartographie Geomorfologique. Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 

1972. 

_____. Paisagem e Ecologia. In Inter - Facies. nº 76, UNESPE / IBILCE, São José do Rio Preto, 1982. 

_____. Ecodinâmica. FIBGE/SUPREN, Rio de Janeiro, 1977. 

TROPPMAIR, Helmut. Ecossistemas e Geossistemas do Estado de São Paulo. Boletim de Geografia 

Teorética, Rio Claro, 1983.  

VENTURI, Luis Antônio Bittar. Parque Nacional das Emas: Gestão e Degradação. Dissertação de 

Mestrado em Geografia Física (mime), São Paulo, 1993. 

WERNER, Robertson. Plano de Ação Emergencial do Parque Nacional do Araguaia. IBAMA/MMA/GTZ, 

Brasília, 1995. 

WILSON, O. Edward. Diversidade da Vida. Companhia das Letras, São Paulo, 1994. 

WRIGHT, R. G. e MACHLIS, G. E. Potential Indicators for Monitoring Biosphere Reserves. In The 

Biosphere: Problems and Solutions. ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS. Amsterdam, 1984. 

WITTELSBÜRGER, Helmut (org). Brasil Ambiental: Síndromes e Potencialidades. Konrad-

AdenauerStiftung, São Paulo, 1995.  

WULF, Andrea. A Invenção da Natureza: a vida e as descobertas de Alexander Von Humboldt. São Paulo: 

Planeta, 2016. 

WWF. Subsídios para Discussão, “Workshop Diretrizes Políticas para Unidades de Conservação”.  

Brasília, 1994. 

ZULAUF, E. Werner Brasil Ambiental: Síndromes e Potencialidades. konrad-Adenauer-Stiftung, São Paulo, 

1994. 

UNIÃO EUROPÉIA / EMBRATUR (1998). Desenvolvimento de Turismo Sustentável: manual para 

organizações locais. Brasília, OMT/EMBRATUR. 

 

 

 

 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 175 

 

O Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Titular da Universidade Federal da Paraíba, Giovanni Seabra é Licenciado em Geografia pela 

Universidade de Brasília (1986), Mestre em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco (1991), 

Doutor em Geografia Física na Universidade de São Paulo (1998), Pós-Doutor em Geologia Sedimentar e 

Ambiental, na Universidade Federal de Pernambuco (2004), Pós-Doutor em Geoecologia das Paisagens, pela 

Universidade Federal da Bahia (2006), Pós-Doutor em Gestão Socioambiental de Parques Nacionais, pela 

Universidade Central do Chile (2015). Autor de diversos livros e artigos científicos tem experiência na área 

de Geociências, com ênfase em Geoecologia das Paisagens, atuando, principalmente, nos seguintes temas: 

Diagnóstico e Análise Ambiental, Metodologia da Pesquisa, Ecodesenvolvimento, Planejamento do Turismo 

e Educação Ambiental. 

Endereço para acessar o Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/4584055935338655 

 

 



Chapada Diamantina: O Falso Brilhante 

  

                                                                                                                                                                                 176 

 


